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Vedtægt for DM’s Reservefond 
 
§ 1 Navn 
Reservefonden er en intern del af DM’s økonomi, som reguleres i henhold til nærværende regelsæt. Re-
servefonden er ikke en selvstændig juridisk person. 
 
§ 2 Formål 
Reservefondens midler kan alene anvendes til: 
 
a) Økonomisk støtte til medlemmer, som omfattes af: 

 En arbejdsstandsning (strejke/blokade) iværksat eller godkendt af DM 
 En arbejdsstandsning (lockout) iværksat af en arbejdsgiver 
 Forpligtelser i forhold til et konfliktberedskab inden for DM’s interesseområde 

b) Betaling for advokatbistand for medlemmer i tilfælde, hvor DM beslutter at støtte et medlem eller en 
gruppe af medlemmer ved uoverensstemmelse med en arbejdsgiver vedrørende den/de pågældendes 
løn- og arbejdsforhold. 
 
c) Støtte i konfliktsituationer til: 

 Medlemsorganisationer under Akademikerne 
 Medlemsorganisationer under tilsvarende hovedorganisationer i andre nordiske lande 
 Danske medlemsorganisationer i øvrigt, som i henhold til grænsedragningsaftaler organiserer løn-

modtagere, der kunne være medlem af DM 
 Danske faglige medlemsorganisationer i øvrigt, når deres konfliktsituation kan medføre afledte 

konsekvenser for DM’s medlemmers vilkår på samme eller sammenlignelige arbejdspladser og for-
ringe DM’s interessevaretagelse 

 Medlemsorganisationer i andre lande, som organiserer lønmodtagere, der udfører akademisk ar-
bejde 

 
d) Et eller flere konkrete formål, som er væsentlige for foreningens fremtidige virke. Beslutning om en så-
dan 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 hovedorgani-
sation.  
 
Uanset denne rådgivning kan der dog ikke anvendes midler såfremt  
 

 reservefondens egenkapital derved kommer under 110 % af hovedorganisationens krav til egen-
kapitalens størrelse og  

 der til sådanne formål i løbet af et kalenderår anvendes mere end 8 % af reservefondens egenka-
pital målt i forhold til starten af foregående regnskabsår. 

 
e) Økonomisk støtte til medlemmer, der afskediges, og som på afskedigelsestidspunktet varetog et hverv 
som tillidsvalgt på en privat arbejdsplads, jf. de til enhver gældende ”Regler for økonomisk sikring af tillids-
valgte og kontaktpersoner i private virksomheder” vedtaget af hovedbestyrelsen. 
 
I forbindelse med fusion med DSL, som har andet hovedorganisationsforhold end DM, oprettes underfor-
eningen 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 
vedr. konfliktunderstøttelse mm. af underforeningens tilknyttede medlemmer. 
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§ 3 Ledelse  
Reservefondens bestyrelse udgøres af den til enhver tid valgte hovedbestyrelse i DM. Regler for valg til 
hovedbestyrelsen fremgår af vedtægt for DM. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Reser-
vefondens forpligtelser. Reservefondens daglige administration varetages af Sekretariatet i DM. 
 
§ 4 Bevillinger 
Ydelse til støtte i overensstemmelse med Reservefondens formål kræver beslutning i hvert enkelt tilfælde i 
DM’s hovedbestyrelse.  
Støtte til medlemmer, der berøres af konflikt som angivet ovenfor, kan for det enkelte medlem ikke over-
stige den dokumenterede indtægtsnedgang i konfliktperioden (inklusiv arbejdsgivers pensionsbidrag, 
men eksklusiv eventuelle forventede overarbejdsindtægter). Eventuelle kontingentrestancer kan modreg-
nes i støtteudbetalingen.  
 
§ 5 Regnskab og Revision 
Reservefondens kapital skal til enhver tid holdes adskilt fra DM’s øvrige formue. 
Reservefondens regnskab føres separat i foreningens sekretariat. Reservefonden bærer selv sine admini-
strationsomkostninger, der fastsættes under hensyn til de ressourcer som forvaltningen lægger beslag på. 
Reservefondens regnskab revideres af DM’s revisorer. DM’s hovedbestyrelse godkender budget og regn-
skab for Reservefonden.  

§ 6 Kontingent 
Hovedbestyrelsen for DM fastsætter hvert år størrelsen på det kontingent, som de enkelte medlemsgrup-
per skal betale til Reservefonden. 
 
§ 7 Midlernes anbringelse 
Reservefondens midler skal anbringes på forsvarlig måde, fortrinsvis i let realisable værdipapirer. 
 
Efter beslutning i DM’s hovedbestyrelse i hvert enkelt tilfælde kan en del af Reservefondens formue inve-
steres i fast ejendom. 
 
§ 8 Tegningsregler 
Reservefonden tegnes til enhver tid i overensstemmelse med tegningsreglerne i DM’s vedtægt. 
 
§ 9 Vedtægtsændring 
Beslutning om ændring af Reservefondens vedtægt træffes af kongressen efter indstilling fra hovedbesty-
relsen. 
 
§ 10 Ophævelse 
Beslutning om Reservefondens ophævelse træffes af kongressen efter indstilling fra hovedbestyrelsen. 
 
Ved ophævelse af Reservefonden indgår Reservefondens midler i DM’s øvrige formue. 
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