
 

 

 

Vedtægter for underforeningen DM DSL 

 
§1 Navn 

 

Underforeningens navn er ”DM DSL” 

 

 
§2 Formål 

 

DM DSL har status af underforening til DM, er medlem af hovedorganisationen FH og har følgende 

formål: 

• at forhandle og indgå overenskomster samt håndtere evt. arbejdskonfliktsituationer på 

vegne af den afgrænsede gruppe af tilknyttede DM-medlemmer som beskrevet under §3 

• at varetage interesserne for DM-medlemmer med DM DSL-uddannelser (jf. §3) gennem 

repræsentation på de relevante uddannelser 

• at varetage medlemmernes lokale interesser via DM DSL’s tillidsrepræsentanter 

• at indtræde i de aftaler og forpligtelser, som fagforeningen DSL frem mod 31/12-22 havde 

fsva. overenskomster, forhandlingsfællesskaber og FH og det, der følger af dette. 

• at have mulighed for at repræsentere DM DSL i en a-kasses politiske organer, hvis denne 

adskiller sig fra den a-kasse, som DM i øvrigt samarbejder med. 

 

§3 Tilknyttede medlemmer 

Stk. 1. 

Som medlemmer af underforeningen DM DSL tilknyttes alle DM-medlemmer, der er studerende 

på eller har bestået dansk eksamen som: 

• Professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør (skovtekniker- /skovfogedeksamen) 

• Professionsbachelor som urban landskabsingeniør (have- og parkingeniør) 

• Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed 

• Professionsbachelor i natur- og kulturformidling 

• Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed, 

samt andre med tilsvarende uddannelser inden for landskabs- og miljøforvaltningen eller tilsva- 

rende fag- og arbejdsområde, som DM’s HB måtte beslutte 

Stk. 2. DM’s hovedbestyrelse kan beslutte at optage personer, som er studerende eller har bestået 

dansk eksamen på tilsvarende professions- og diplomuddannelser, der erstatter eller er en kom- 

bination af de nævnte uddannelser i stk. 1. Sekretariatet opdaterer og tilgængeliggør en liste over 

disse uddannelser. Disse medlemmer tilknyttes også DM DSL. 



 

Stk. 3. DM’s hovedbestyrelse kan beslutte at optage personer og grupper 

med anden uddannelsesbaggrund som ordinære medlemmer af DM. Hvis 

disse er omfattet af DM DSL’s overenskomster og aftaleret, tilknyttes de DM 

DSL. 

Stk. 4. DM DSL’s tilknyttede medlemmer er medlemmer af DM og har fulde 
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medlemsrettigheder i DM undtagen forhold, der knytter sig til overenskomster og hovedorgani- 

sationsforhold. Disse varetages udelukkende af underforeningen DM DSL. 

Stk. 5. Hvert år i januar udarbejder sekretariatet en opgørelse pr. 1. januar der viser antallet af med- 

lemmer, som er tilknyttet DM DSL i kraft af denne paragraf. Opgørelsen sendes til FH, så snart den 

foreligger. 

Stk. 6. Hvis et tilknyttet medlem opnår over 240 ECTS-point, overgår medlemmet til det akademi- 

ske arbejdsmarked og sædvanligt medlemskab af DM. 

 

 
§4 DM DSL’s organisering 

 

Stk. 1. DM DSL er ikke en selvstændig juridisk person, men henhører under DM’s CVR-nummer, er 

underlagt DM’s vedtægt og hovedbestyrelse og følger denne i alle forhold, hvis andet ikke frem- 

går af disse vedtægter. 

Stk. 2. DM DSL’s tillidsrepræsentanter repræsenterer alene DM DSL’s tilknyttede medlemmer på 

den enkelte arbejdsplads, med mindre andet er aftalt lokalt i overensstemmelse med Rammeafta- 

len samt Cirkulære om TR i staten. Tillidsrepræsentanter arbejder i henhold til DM’s regler for til- 

lidsrepræsentanternes virke og har herunder til opgave at være bindeled mellem de tilknyttede 

medlemmer og DM DSL’s bestyrelse. 

Stk. 3. DM DSL kan oprette netværk. Disse oprettes i regi af den relevante faglige søjle eller som 

generelle DM-netværk, jf. DM’s vedtægt §10, stk. 6. 

Stk. 4. DM DSL har ikke selvstændig politisk repræsentation i DM, men de tilknyttede medlemmer 

kan enkeltvist øve indflydelse i DM på linje med ethvert andet medlem af DM på de niveauer, der 

fremgår af DM’s vedtægt §5, stk. 3 

Stk. 5. DM DSL sekretariatsunderstøttes af DM’s sekretariat fsva. forhandling og indgåelse af over- 

enskomster, interessevaretagelse i FH-regi samt understøttelse af DM DSL’s tillidsvalgte på samme 

niveau som DM’s tillidsvalgte. 

Stk. 6. DM DSL kan henvise medlemmerne til en anden a-kasse, end hvad DM’s øvrige medlems- 

grupper henvises til. 



 

 
 

§5 DM DSL’s bestyrelses opgaver og mandat 
 

Stk. 1. DM DSL’s bestyrelse har mandat til at behandle og afgøre alle anlig- 

gender inden for underforeningens formål, som alene vedrører forholdene 

for DM DSL’s tilknyttede medlemmer som defineret i §3, samt alle anliggen- 

der, der af DM’s hovedbestyrelse henlægges til DM DSL. 
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Stk. 2. DM DSL’s bestyrelse indgår selvstændigt overenskomstaftaler på de tilknyttede medlem- 

mers vegne, og DM DSL står som aftalepart på disse aftaler. 

Stk. 3. DM DSL’s bestyrelse kan inden for underforeningens formål selvstændigt indgå bindende 

aftaler med andre organisationer, forhandlingsfællesskaber og lignende på vegne af DM DSL’s 

tilknyttede medlemmer. 

Stk. 4. I tilfælde af uenigheder mellem FH og AC hvad enten de omhandler grænsedragninger, 

politiske standpunkter eller andet, har DM DSL ret og pligt til at følge FH’s indstilling, idet DM DSL 

dog er forpligtet til at præcisere, at DM DSL alene agerer og udtaler sig på DM DSL’s vegne. 

Stk. 5. DM DSL’s bestyrelses opgaver og mandat er desuden defineret under §2 og §10. 

 

 
§6 Rammer for DM DSL’s bestyrelse 

 

Stk. 1. DM DSL’s bestyrelse sammensættes efter §7 og består af op til 4 personer samt en forperson. 

Heraf har kollektivt dækkede aftaleområder ret til min. 2 repræsentanter og ikke kollektivt dækkede 

aftaleområder har ret til min. 2 repræsentanter. 

Stk. 2. Forpersonen for DM DSL’s bestyrelse vælges ved direkte valg, jf. §6, stk. 1. DM DSL’s besty- 

relse konstituerer sig i øvrigt ved af sin midte at udpege en næstforperson ved sit første møde i en 

ny valgperiode samt ved at fordele ansvarsområderne under §2. 

Stk. 3. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens 

stemme afgørende. 

Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem i DM DSL afholder orlov eller meddeler forfald, kan bestyrelsen 

indkalde suppleanter i suppleantrækkefølge til at indtræde i stedet for vedkommende bestyrel- 

sesmedlem i fraværsperioden. Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende i mere end 12 måneder, 

kan suppleanten indtræde varigt for resten af valgperioden. 

Stk. 5. Der kan inden for DM DSL’s budget betales fast årshonorar til bestyrelsens medlemmer. 

Transport- og mødeomkostninger dækkes efter DM’s retningslinjer og inden for DM DSL’s budget. 



 

§7 Valg til DM DSL’s bestyrelse 
 

Stk. 1. Forperson og medlemmerne af DM DSL’s bestyrelse vælges i 
efteråret i ulige år af og blandt DM DSL’s tilknyttede medlemmer. Dette kan 
enten ske ved hemmelig, elektronisk afstemning og/eller fysisk i tilknytning 
til den rele- vante faglige søjles årsmøde eller lignende møde. Der anvendes 
ikke lister eller stillere. 

 
Stk. 2. Der kan vælges op til 5 suppleanter til DM DSL’s bestyrelse. 
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Stk. 3. Hver stemmeberettiget kan afgive én stemme til valg til forperson og én stemme til valg til 
bestyrelse, idet der dog kan stemmes ved op til 5 fuldmagter til hvert af de to valg ved afstem- 
ning afholdt på fysiske møder. Fuldmagter afleveres til sekretariatet ved mødets begyndelse. 

 
Stk. 4. Indkaldelse med dagsorden til møde, hvor der skal ske afstemning, skal være digitalt ud- 
sendt til de tilknyttede medlemmer senest 14 dage inden mødets afholdelse. Mødet kan ved be- 
hov og efter bestyrelsens indstilling afholdes digitalt. 

 
Stk. 5. Sekretariatet er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af valg. 

 

Stk. 6. Ved skift af forperson eller øvrige personer i DM DSL’s bestyrelse skal navne på de nyvalgte 
meddeles til FH, jf. FH’s vedtægt. 

 
Stk. 7. Overgangsbestemmelse: På DSL’s generalforsamling i 2022 konstituerer DSL’s bestyrelse i 
sin midte en forperson samt en bestyrelse for underforeningen DM DSL. Denne fungerer fra 1. ja- 
nuar 2023 og indtil en ny forperson og bestyrelse er blevet valgt i 2023 med virkning fra 1. januar 
2024. 

 
§ 8 Medlemsrettigheder og pligter i FH 

 
Stk. 1. DM DSL har medlemsrettigheder som faglig organisation i FH og kan herunder jf. FH’s ved- 

tægt: 

• Udpege 1 delegeret til FH’s kongres samt yderligere 1 delegeret pr. 3.000 tilknyttede med- 

lemmer af DSL 

• Opstille DM DSL’s forperson eller andre bestyrelsesmedlemmer til valg til FH’s hovedbesty- 

relse, forretningsudvalg og revisionsudvalg 

• Stille forslag til FH’s kongres 

Stk. 2. DM DSL betaler af sit årlige driftsbudget kontingent til FH, jf. FH’s vedtægt, samt til forhand- 

lingsfællesskaber. 

Stk. 3. DM DSL’s bestyrelse forvalter selvstændigt evt. indgåede aftaler om garantiforpligtelser 

med FH. 



 

 
 

§9 DM DSL’s driftsøkonomi 
 

Stk. 1. DM DSL’s årlige budget indstilles af DM DSL’s bestyrelse til DM’s be- 

styrelse og fastlægges i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Når 

budgettet er fastlagt, har DM DSL fuld råderet over midlerne. 
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Stk. 3. Budgettet skal til enhver tid tillade, at DM DSL kan betale kontingent og andre ordinære 

forpligtelser til FH og til andre organisationer, forhandlingsfællesskaber mm., som DM DSL’s over- 

enskomster er indgået sammen med eller i regi af. 

Stk. 4. DM DSL er desuden sikret budget til mødeaktivitet, rejse- og transportomkostninger til at 

varetage sine formål. 

Stk. 5. Der aflægges særskilt regnskab for DM DSL efter samme retningslinjer som DM’s sektorer. 

Når DM DSL’s årsregnskab og status foreligger, indsendes disse til FH, jf. FH’s vedtægt. 

 

 
§10 Konfliktsituationer 

 

Stk. 1. Underforeningens bestyrelse beslutter, om der skal iværksættes konflikt for tilknyttede med- 

lemmer af DM DSL 

Stk. 2. DM’s hovedbestyrelse har intet ansvar eller beføjelser ift. konflikt hos DM DSL’s tilknyttede 

medlemmer. 

Stk. 3. De tilknyttede medlemmer af DM DSL kan ikke modtage nogen form for økonomisk kon- 

fliktunderstøttelse af DM og er ikke omfattet af konfliktunderstøttelse fra DM’s reservefond, men 

har ret og pligt til at oprette en selvstændig konfliktfond med egen undervedtægt til denne ved- 

tægt. 

Stk. 4. I tilfælde af, at konfliktfonden ikke kan dække omkostningerne til en konflikt, som DM DSL’s 

medlemmer er omfattet af, udskriver underforeningen ekstraordinært kontingent blandt de tilknyt- 

tede medlemmer. Dette gælder også til dækning af ekstraordinært FH-kontingent i tilfælde af kon- 

flikt. 

Stk. 5. I tilfælde af konflikter og sympatikonflikter, følger DM DSL FH’s retningslinjer 
 

Stk. 6. Konfliktunderstøttelse fra FH kan i alle tilfælde alene tilkomme de medlemmer, der jf. §3 i 

disse vedtægter er tilknyttet DM DSL. 

Stk. 7. I konfliktsituationer skal alle medlemmer nøje følge de af underforeningens bestyrelses 

givne direktiver. Underforeningens bestyrelse kan bestemme, at medlemmer der omfattes af en 

konflikt, som foreningen eller arbejdsgivere har varslet eller iværksat, er berettiget til hel eller delvis 

erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der er forårsaget af konflikten, eller lån til hel eller delvis 

dækning af leveomkostninger efter hovedbestyrelsens nærmere beslutning, eller en kombination 



 

heraf. Understøttelse i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller lån, 

kan oppebæres 30 dage efter indmeldelsen, men bestyrelsen kan dispensere 

fra karenskravet. Underforeningens bestyrelse fastsætter erstatningens eller 

lånets størrelse og øvrige vilkår. 

Stk. 8. Når underforeningen har varslet eller iværksat strejke, eller der fra ar- 
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bejdsgiverside er varslet eller iværksat lockout, kan udmeldelse af DM kun finde sted med under- 

foreningens bestyrelses samtykke. Såfremt et medlem har opsagt sit medlemskab af DM før vars- 

lingen af strejke eller lockout i underforeningen, fortsætter medlemskabet til konflikten er afsluttet, 

uanset at der derved sker en forlængelse af opsigelsesfristen. Underforeningens bestyrelse kan 

ved dispensation tillade, at medlemskabet ophører før konfliktens afslutning. 

Stk. 9. Et medlem kan ikke ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser, der påhviler vedkom- 

mende på grund af forhold, der opstår inden udmeldelse. Såfremt det senest samtidig med ud- 

meldelsen er vedtaget at udskrive ekstrakontingent til bidrag til konflikt, kan udmeldelse ske mod 

betaling af et beløb til underforeningen, der fastsættes generelt af underforeningens bestyrelse. 

Underforeningens bestyrelse kan dispensere fra kravet om betaling af ekstrakontingent. 

Stk. 10. Såfremt udmeldelse af DM er sket før varsling af konflikt på underforeningens område, 

men hvor medlemmet alligevel bliver omfattet af konflikten, er vedkommende forpligtet til at be- 

tale et af bestyrelsen fastsat ekstrakontingent ved udtræden af foreningen, medmindre vedkom- 

mende alene har modtaget lån fra underforeningen. Underforeningens bestyrelse kan dispensere 

fra kravet om betaling af ekstrakontingent. 

 

 
§11 Tegningsret og hæftelse 

 

Stk. 1. DM DSL kan forpligtes udadtil ved anliggender, der alene vedrører DM DSL’s tilknyttede 

medlemmer og/eller særskilte budget og kapital. Dette sker ved underskrift af forpersonen eller 

næstforpersonen i forening med sekretariatets direktør. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele tegningsret til sekretariatets medarbejdere. 
 

Stk. 3. Udover bestemmelsen i §8 samt i § 9, stk. 6 og 7, hæfter medlemmerne ikke for foreningens 

forpligtelser. 

 

 
§12 Ændring af vedtægterne 

 

Stk. 1. Ændringer i vedtægterne kan foreslås af DM DSL’s bestyrelse eller af en gruppe på mini- 

mum 25 tilknyttede medlemmer af DM DSL. 

Stk. 2. Ændringer af vedtægterne besluttes af DM DSL’s bestyrelse ved absolut flertal og indstilles 

til HB, som godkender endeligt, jf. DM’s vedtægt §9. 



 

Stk. 3. Enhver del af vedtægterne, der omhandler relationen til FH, kan kun 

ændres efter forudgående dialog med FH med henblik på at sikre, at vedtæg- 

terne lever op til FH’s vedtægter. Hvis FH efter en ændring af vedtægterne 

trods dialog vurderer, at vedtægterne ikke lever op til FH’s vedtægter, kan FH 

forlange, at DM DSL udmelder sig af FH med minimum 6 og maksimalt 12 

måneders varsel. 
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Stk. 4. Hvis DM DSL ændrer vedtægter, skal den indsende et eksemplar af de aktuelle vedtægter 

til FH, jf. FH’s vedtægt 

§13 Skift af hovedorganisation til DM’s hovedorganisation 
 

Stk. 1. DM DSL’s bestyrelse kan træffe beslutning om ændret hovedorganisationsforhold ved flertal 

blandt de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. 

Stk. 2. Såfremt DM DSL tilknytter sig samme hovedorganisation som den øvrige del af DM’s med- 

lemmer, anses underforeningen DM DSL for nedlagt. I den forbindelse overgår dens aktiver mm. 

til DM. I dette tilfælde kan der oprettes et DSL-uddannelses- og overenskomstudvalg under den 

relevante faglige søjle, ligesom der kan aftales andre særlige forhold for medlemmer med DSL- 

uddannelser, der knytter sig til deres uddannelsesforhold og overenskomster. 

§14 Afbrydelse af relationen mellem DM DSL og DM 
 

Stk. 1. Nedlæggelse af DM DSL som underforening uden skift af hovedorganisation til den, det 

øvrige DM er medlem af, behandles som en afbrydelse af relationen mellem DM DSL og DM. 

Nedlæggelse kan ske: 

a) ved DM DSL’s egen beslutning efter indstilling fra DM’s hovedbestyrelse eller DM DSL’s 
bestyrelse og kræver flertal blandt de afgivne stemmer ved en elektronisk urafstemning 
blandt de tilknyttede medlemmer af DM DSL. Eller: 

 
b) ved beslutning på et møde i DM’s hovedbestyrelse og kræver i så fald, at beslutningen 

stadfæstes på endnu et møde i DM’s hovedbestyrelse mindst tre måneder efter det første 
møde, idet den mellemliggende periode anvendes til dialog mellem DM’s hovedbesty- 
relse og DM DSL’s bestyrelse. Nedlæggelsen af DM DSL kan i denne situation tidligst ske 
24 måneder efter, at beslutningen er truffet på det andet møde i DM’s hovedbestyrelse. 

 

Stk. 2. Ved en afbrydelse af relationen mellem DM DSL og DM forpligter DM sig til uden unødigt 

ophold at ændre sin vedtægt således, at bestemmelserne i DM’s vedtægt for så vidt angår DSL- 

uddannede (jf. §3) udgår. DM forpligter sig samtidig til at frigive de DSL-tilknyttede medlemmer 

af DM senest 3 måneder efter afbrydelsen af relationen, således at de DSL-tilknyttede medlemmer 

frit kan vælge fagforening. 

§15 Ikrafttræden 
 

Disse vedtægter er godkendt af FH’s og DM’s hovedbestyrelser og træder i kraft d. 1. januar 2023, 

såfremt DSL forinden har besluttet at fusionere med DM pr. denne dato. 


