
 

 

 

 

Vedtægt for DM Pensionist 
 

§1 Navn 

Sektionens navn er DM Pensionist. 

 

§2 Formål 

Stk. 1. Sektionens formål er inden for rammerne af DM at varetage sektionens medlem-

mers fællesfaglige, sociale og kulturelle interesser. Det sker dels ved at støtte de regionale 

afdelingers og netværks arbejde og dels ved at varetage kontakten til DM´s hovedbesty-

relse. 

Stk. 2. Sektionens formål er desuden at fastholde pensionerede DM-medlemmer som ak-

tive i DM. 

 

§3 Medlemmer 

Sektionens medlemmer er DM-medlemmer på alderspension, efterløn eller folkepension, 

jf. DM´s vedtægt §4, stk. 5, som har været medlemmer af DM i deres aktive arbejdsliv 

og/eller har en uddannelse, som i øvrigt berettiger til et medlemskab af DM. 

 

§4 Sektionens organisering 

Stk. 1. Sektionen er underlagt de for sektionen gældende bestemmelser i DM´s vedtægt. 

Stk. 2. DM Pensionist har fire regionale afdelinger, der er fordelt efter Danmarks regions-

grænser dog med den undtagelse, at hovedstaden og øvrige Sjælland tilhører samme 

region. De fire regionale afdelinger fungerer som valgskredse, jf. §7.  

Stk. 3. Medlemmer af DM kan oprette medlemsnetværk, som kan være tilknyttet sektionen. 

Sektionsbestyrelsen kan også oprette medlemsværk under sektionen og kan overdrage 

særlige opgaver til enkeltmedlemmer eller udvalg i eller uden for sektionsbestyrelsen. 
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Stk. 4. Sektionens medlemmer har stemmeret, men ikke opstillingsret 

til valget til Hovedbestyrelsen og deltager ikke i formandsvalget, jf. 

DM´s vedtægt §12, stk. 2 og stk.4. 

 

§5 Sektionsbestyrelsen 

Stk. 1. Sektionsbestyrelsens sammensættes efter §7, og består af op til 5 medlemmer. Her-

til vælges op til 8 suppleanter. 

Stk. 2. Sektionsbestyrelsen tiltræder 1. januar det førstkommende år efter valget. Bestyrel-

sen konstituerer sig på sit første møde i en ny valgperiode med formand, næstformand og 

kasserer, og sektionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 3. Hvis et absolut flertal i sektionsbestyrelsen anmoder om, at bestyrelsen skal konsti-

tueres på ny forud for eller ved et møde, skal sektionsbestyrelsen snarest konstituere sig 

på ny. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem afholder orlov eller meddeler forfald i mindst 3 måneder 

og maksimalt 12 måneder i valgperioden, kan sektionsbestyrelsen indkalde suppleanten 

til at indtræde i sektionsbestyrelsen i stedet for vedkommende sektionsbestyrelsesmed-

lem i fraværsperioden. Hvis et sektionsbestyrelsesmedlem er fraværende mere end 12 må-

neder, kan suppleanten indtræde varigt for resten af valgperioden. 

 

§6 Sektionsbestyrelsens opgaver 

Stk. 1. Sektionsbestyrelsen forhandler et budget, der sætter bestyrelsen i stand til at leve 

op til sektionens formål.  

Stk. 2. Sektionsbestyrelsen skal så vidt muligt engagere sig i den offentlige debat inden 
for det pensionist- og seniorpolitiske område med assistance fra sekretariatet. 

Stk. 3. Sektionens bestyrelse bidrager med viden og erfaring til at kvalificere sekretariatets 

og hovedbestyrelsens arbejde. Dette kan fx ske ved at deltage i rådgivende HB-udvalg 

samt HB-bestyrelsesmøder fx i forbindelse med DM´s seniorpolitik. 

Stk. 4. Sektionsbestyrelsen søger aktivt at involvere og engagere medlemmer, fx i ved 

medlemsmøder og arrangementer. Sektionsbestyrelsen sætter selv rammerne for disse 

aktiviteter inden for sektionens budget. 
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§7 Valg til sektionsbestyrelse 

Stk. 1. Sektionens bestyrelse vælges hvert 3. år ved direkte valg af og 

blandt sektionens medlemmer. Valget sker samtidig med valg til sek-

torbestyrelser, DM´s hovedbestyrelse og DM´s formand. 

Stk. 2. Bestyrelsen har på forhånd defineret fire valgkredse, som ved fordelingen af man-

dater hver skal tildeles minimum ét mandat hver i de regioner, hvor der er opstillede kan-

didater. Der skal vælges i alt 5 kandidater. Den første valgte er den kandidat, der opnår 

flest stemmer af alle afgivne stemmer. Herefter vælges der én kandidat i hver af de fire 

valgkredse. 

Stk. 3. Til sektionsbestyrelsen kan der vælges minimum to suppleanter i hver valgkreds.  

Stk. 4. Valget til sektionsbestyrelse afholdes som elektronisk valg uden anvendelse af lister. 

Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme i én selvvalgt valgkreds.  

Stk. 5. Hver kandidat skal have mindst 2 og maksimalt 20 offentlige stillere, som er med-

lemmer af DM Pensionist, men ikke er opstillede. Man kan kun være stiller for én kandidat.   

Stk. 6. Hvis stemmerne på to kandidater står lige, foretager valgkomitéen lodtrækning. 

Stk. 7. DM’s sekretariat er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af valg til sek-

tionen inden for rammerne af de gældende vedtægter og i samarbejde med den hoved-

bestyrelsesnedsatte fælles valgkomité.   

Stk. 8. Sektionsbestyrelsesvalg sker inden for rammerne af DM’s vedtægt, og valget tilret-

telægges og optælles i øvrigt efter gældende regler for kommunale valg.   

 

§8 Udpegning til kongres 

Stk. 1. Sektionsbestyrelsen udpeger delegerede til kongressen inden for rammerne af 

DM’s vedtægt §13.  

 

§9 Ændring af vedtægten 

Stk. 1. Ændringer i vedtægten kan foreslås af sektorbestyrelsen eller af en gruppe på mi-

nimum 25 tilknyttede medlemmer af sektoren.  

Stk. 2. Ændringer af vedtægten besluttes af et kvalificeret flertal på 4 ud af 5 medlemmer 

af sektionsbestyrelsen og indstilles til HB, som godkender endeligt, jf. DM’s vedtægt §9. 
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§10 Ikrafttræden 

Denne vedtægt er godkendt af DM’s hovedbestyrelse d. 10. maj 2021 

og finder anvendelse fra d. 1. januar 2022.   

 


