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DM’s kongres 2019 
Protokol i henhold til program og afstemningsmateriale  

 

 

 

 Valg af dirigenter mm. 

Camilla Gregersen bød velkommen og indstillede de tre dirigenter: 

Poul Kattler, DM-medlem 

Anders Ehlers Dam, advokat i foreningsret 

Helene Flethøj, DM’s sekretariat 

De tre dirigenter blev valgt af kongressen. 

 

   

 Anders Ehlers Dam konstaterede, at kongressen var indkaldt rettidigt, 

offentliggjort rettidigt, og at antallet af fremmødte ved mødets 

begyndelse udgjorde en beslutningsdygtig kongres (quorum). 

Stemmereglerne i forretningsorden blev kort gennemgået:  

 simpel stemmeflerhed ved beslutninger 

 absolut stemmeflerhed ved afstemning om vedtægtsændringer 

 

   

 Godkendelse af dagsorden 

Dirigenterne konstaterede, at tidsplanen er forskudt, men dagsorden er 

identisk med den, der er sendt ud i kongresmaterialet.  

Dagsorden blev godkendt. 
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 Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev godkendt. 

Dirigenterne gjorde opmærksom på, at ændringsforslag til DM’s 

vedtægter skal være sendt til dirigenterne senest 17.30 lørdag 25. maj 

2019. 

Kongresresolutioner kan foreslås frem til 18.30 lørdag 25. maj 2019 og 

kan fremsættes i app’en eller skrives til dirigenterne på mail. 

Dirigenterne gjorde opmærksom på, at der skrives protokol fra 

kongressen, men ikke et egentligt referat.    

 

   

 Prøveafstemning 

Kongressen gennemførte en vellykket prøveafstemning. 

Stemmeudvalget består af: Tommy Dalegaard Madsen (HB-medlem og 

delegeret), Lotte Grostøl (DM’s sekretariat) og Karen Haumann (DM’s 

sekretariat).  

 

   

 Formandens beretning 

Formanden afgav skriftlig og mundtlig beretning, og salen stillede 

spørgsmål. 

 

   

 Debat og godkendelse af forslag til ændringer i DM’s 

principprogram 

Dirigenterne spurgte, om kongressen ønskede P1 til P8, som er de af 

HB-indarbejdede ændringsforslag til DM’s principprogram, gennemgået.  

Kongressen ønskede ikke ændringsforslagene gennemgået og gik til 

afstemning: 

 

 P1 – vedtaget ved konsensus.  

 P2 – vedtaget ved konsensus.  

 P3 – vedtaget ved konsensus.  
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 P4 – vedtaget ved konsensus.  

 P5 – vedtaget ved konsensus.  

 P6 – vedtaget ved konsensus.  

 P7 – vedtaget ved konsensus.  

 P8 – blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget.  

 P9, P10 og P11, som er de ændringsforslag, HB har valgt at sætte til 

separat behandling, blev debatteret og bragt til afstemning. 

 

 P9 – blev debatteret og bragt til afstemning. Ikke vedtaget.  

 P10 – forslagsstillerne takkede for debatten under P9 og trak forslaget.  

 P11– blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget.  

 Kongressen stemte om og vedtog det samlede principprogram.   

   

 Debat og godkendelse af forslag til DM’s arbejdsprogram 

Kongressen behandlede arbejdsprogrammet i workshops og samledes 

herefter til afstemning om ændringsforslag og godkendelse af det 

samlede arbejdsprogram. 

Alle ændringsforslag A1-A13 anbefales indarbejdet af HB.  

 

 A1 – vedtaget ved konsensus  

 A2 – der blev stillet følgende ændringsforslag til ændringsforslaget: 

Sætningen – herunder at skabe et inkluderende arbejdsmarked for 

medlemmer med midlertidigt eller permanent funktionsnedsættelse bør 

være et selvstændigt punkt og ikke indledes med ”herunder”.  

1. Kongressen stemte om, hvilket forslag man foretrækker, hvor JA-

stemmer foretrækker det oprindelige ændringsforslag og NEJ-stemmer 

foretrækker ændringsforslaget til ændringsforslaget. 

Der var flertal for ændringsforslaget til ændringsforslaget. 

2. Kongressen stemte om indarbejdelse af ændringsforslaget til 

ændringsforslaget i DM’s arbejdsprogram:  

Ændringsforslaget til ændringsforslaget, der betyder, at sætningen om et 
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inkluderende arbejdsmarked gøres til en selvstændig sætning med øget 

vægt, blev vedtaget.  

 A3 og A4 rummer mange af de samme elementer og var blevet skrevet 

sammen til et nyt forslag, som forslagsstillerne var enige om. 

Kongressen fik forelagt den nye formulering af A3 og A4, som blev 

vedtaget.  

 

 A5 – forslagsstiller kom selv med ændringsforslag til ændringsforslaget, 

så formuleringen lyder:  

At arbejde aktivt, målrettet og vidensbaseret for at fremme 

ligebehandling, og forebygge og modarbejde alle former for 

diskrimination i medlemmernes studie- og arbejdsliv. 

Den tilrettede formulering blev vedtaget. 

 

 A6 – vedtaget ved konsensus.  

 A7 – vedtaget ved konsensus.  

 A8 – vedtaget ved konsensus.  

 A9 – blev debatteret, bragt til afstemning og vedtaget.  

 A10 – vedtaget ved konsensus.  

 A11 – der blev stillet følgende ændringsforslag til ændringsforslaget: 

pensionister/seniorer bør ligeledes tilføjes. Forslaget affødte et forslag 

om helt at slette sætningen og således undgå eksempler på 

medlemsgrupper.  

Kongressen stemte om, hvorvidt hele sætningen med eksempler på 

medlemsgrupper bør slettes: Ikke vedtaget. 

Kongressen stemte om, hvorvidt pensionister bør indføjes i sætningen: 

Vedtaget.  

 

 A12 – vedtaget ved konsensus.  

 A13 – vedtaget ved konsensus  

 Kongressen stemte om godkendelse af det endelige forslag til DM’s 

arbejdsprogram 2019-2022: Arbejdsprogrammet blev godkendt. 
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 Behandling af ændringsforslag til DM’s vedtægter 

På grund af det fremskredne tidspunkt foreslog dirigenterne, at første 

behandling af vedtægtsændringerne forløber som en gennemgang af, 

hvilke ændringsforslag kongressen ønsker behandlet den følgende dag. 

De forslag, kongressen ønskede at vedtage uden yderligere behandling 

samt de forslag, der blev vedtaget ved konsensus, blev ikke sendt til 

afstemning. 

Det blev bemærket, at afstemninger om vedtægtsændringer kræver 

absolut flertal. 

 

 V1 – der var indkommet et ændringsforslag til ændringsforslaget: 

Tilføjelsen bør flyttes til efter 3. punktum i stedet for efter 2. punktum i § 

3. 

Ændringsforslaget til ændringsforslaget blev debatteret, bragt til 

afstemning og blev vedtaget. 

Indarbejdelse af V1 i sin nye form blev bragt til afstemning og vedtaget. 

 

 V2 – vedtaget ved konsensus.  

 V3 – blev debatteret og vedtaget ved konsensus.  

 V4 – der var indkommet følgende ændringsforslag til ændringsforslaget: 

”Foreningens medlemmer registreres som medlemmer af DM og 

tilknyttes en sektor i kraft af deres ansættelsesområde, men har frit valg 

til at forblive eller lade sig overføre til en anden sektor.” 

Ændringsforslaget til ændringsforslaget blev debatteret, bragt til 

afstemning og vedtaget. 

Indarbejdelse af V4 i sin nye form blev bragt til afstemning og vedtaget. 

 

 V5 – blev debatteret og bragt til afstemning. Ikke vedtaget.  

 V6 – vedtaget ved konsensus.  

 V7 – vedtaget ved konsensus.  

 V8 – debatteret, bragt til afstemning og vedtaget.  

 V9 – vedtaget ved konsensus.  
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 V10 – vedtaget ved konsensus.  

 V11 – debatteret, bragt til afstemning og vedtaget.   

 V12 – debatteret og vedtaget ved konsensus.  

 V13 – debatteret, bragt til afstemning og vedtaget.  

 V14ÆF – debatteret og bragt til afstemning. Ikke vedtaget.  

 V14 – debatteret, bragt til afstemning og vedtaget.  

 V15 – debatteret og vedtaget ved konsensus.  

 V16 – debatteret og vedtaget ved konsensus.  

 V17ÆF – debatteret og vedtaget ved konsensus.  

 V17a – V17b – kongressen debatterede de to valgmodeller og gik til 

afstemning. Der var flertal for model 17A. 

Kongressen stemte om, hvorvidt forslaget skal indarbejdes i 

vedtægterne, og forslaget blev vedtaget til indarbejdelse. 

 

 V18 ÆF – debatteret og bragt til afstemning. Ikke vedtaget.  

 V18 – debatteret og vedtaget ved konsensus.  

 V19 – debatteret og vedtaget ved konsensus.  

 V20 – vedtaget ved konsensus.  

 V21 – vedtaget ved konsensus.  

 V22 – vedtaget ved konsensus.  

 V23 – vedtaget ved konsensus.   

 V 24 – debatteret og vedtaget ved konsensus.  

 V 25 – vedtaget ved konsensus.  

 V 26 – vedtaget med præcisering af, at forslaget går på 

konsekvensrettelser i deres endelige form, efter kongressen har 

behandlet alle forslag. 
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 Godkendelse af forslag til ændringer af vedtægten for DM’s 

reservefond: vedtaget ved konsensus. 

 

   

 Godkendelse af DM’s økonomiske ramme og valg af revisor 

Økonomisk ramme blev vedtaget ved konsensus. 

Hans Beksgaard blev valgt som intern revisor. 

 

   

 Behandling af kongresresolutioner  

 R1 – vedtaget ved konsensus.  

 R2 – vedtaget ved konsensus.  

 R3 – forslagsstillerne fremlagde et ændringsforslag, og den nye version 

af resolutionen blev vedtaget ved konsensus. 

 

 R4 – debatteret og bragt til afstemning. Ikke vedtaget.  

 R5 – debatteret, bragt til afstemning og vedtaget.  

 R6 – taget af bordet, ingen ønsker at opretholde.  

 R7 – debatteret og bragt til afstemning. Ikke vedtaget.  

 R8 – debatteret og bragt til afstemning med rettelser i formuleringen, 

som blev forelagt og vedtaget. 

 

 R9 – vedtaget ved konsensus.  

 


