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HB’s forslag til ændringer af vedtægt for DM’s 
Reservefond 
 
 
RV1 

Ændringsforslag nr. 1 – Anvendelse af midler udover de centrale formål 
 
Forslagsstiller: HB (Enstemmighed) 
 
Paragraf og stykke:  § 2 litra d 
 
Nuværende formulering: 
d) Af Reservefondens midler kan der anvendes et på forhånd fastsat beløb til et eller flere 
konkrete projekter, som er væsentlige for foreningens fremtidige virke. Beløbet må ikke 
overstige resultatet efter skat i det forgangne år. Beslutning om en sådan anvendelse træffes 
af hovedbestyrelsen i DM. 
  
Ændringsforslag:  
d) Af Reservefondens midler kan der anvendes midler til et eller flere konkrete formål, som er 
væsentlige for foreningens fremtidige virke og bibringer betydelig værdi for medlemmerne. 
Beslutning om en sådan anvendelse træffes af hovedbestyrelsen i DM under ansvar for, at 
reservefonden – på baggrund af revisorrådgivning – til enhver tid vurderes at have rigelig 
økonomisk robusthed til at leve op til de centrale formål som beskrevet ovenfor under ”a”. 
Herunder specifikt garantiforpligtelser over for en hovedorganisation. 
 
Motivation: 
HB ønsker at skabe bedre mulighed for at anvende fondens midler til væsentlige og 
værdiskabende formål udover de centrale overenskomstmæssige formål med reservefonden, 
når der er rum til dette, dvs. når der er rigelig økonomisk robusthed i forhold til at leve op til 
de centrale formål vedrørende støtte under konflikt. Den nuværende bestemmelse har skabt 
uhensigtsmæssige hindringer for dette. 
 

 
RV2 

Ændringsforslag nr. 2 – Underforeningen DM DSL 
 
Forslagsstiller: HB (Enstemmighed) 
 
Paragraf og stykke: § 3  
 
Nuværende formulering:  
- 



Ændringsforslag – tilføjelse nyt sidste afsnit i § 3: 
 
I forbindelse med fusion med DSL, som har andet hovedorganisationsforhold end DM, 
oprettes underforeningen DM DSL under DM’s CVR-nummer, jf. §21 i DM’s vedtægter. 
Underforeningens medlemmer har ikke ret til konfliktstøtte fra DM’s reservefond. Der 
henvises til underforeningens vedtægt for bestemmelser vedrørende konfliktunderstøttelse 
mm. af underforeningens tilknyttede medlemmer. 
 
Motivation: 
Forslaget hænger sammen med forslaget om en oprettelse af underforeningen DM DSL i 
forbindelse med fusion med DSL, jf. ændringsforslag nr. V16 og V18 i DM’s hovedvedtægter, 
hvoraf fremgår, at underforeningens medlemmer ikke har ret til konfliktstøtte fra DM’s 
reservefond. Det er vigtigt, at dette også tydeliggøres i vedtægterne for reservefonden.  
 

 
 
RV3 

Ændringsforslag nr. 3 – godkendelse af budget og regnskab 
 
Forslagsstiller: HB (Enstemmighed) 
 
Paragraf og stykke: § 5 
 
Nuværende formulering:  
Reservefondens kapital skal til enhver tid holdes adskilt fra DM’s øvrige formue. 
Reservefondens regnskab føres separat i foreningens sekretariat. Reservefonden bærer selv 
sine administrationsomkostninger, der fastsættes under hensyn til de ressourcer som 
forvaltningen lægger beslag på. Reservefondens regnskab revideres af DM’s revisorer. 
  
Ændringsforslag – tilføjelse af nyt 5. punkt til § 5: 
DM’s hovedbestyrelse godkender budget og regnskab for Reservefonden. 
  
Motivation: 
Formålet med forslaget er at præcisere, hvad der gælder for godkendelse af budget og 
regnskab for reservefonden. Det følger af vedtægterne, at ledelsen af reservefonden 
varetages af reservefondens bestyrelse, og at denne udgøres af den til enhver tid valgte 
hovedbestyrelse i DM. Af DM’s vedtægter fremgår tilsvarende, at det er DM’s 
hovedbestyrelse, der godkender DM’s budget og regnskab. 
 

 


