
 

 
§ 1 Under DM oprettes en social sikringsfond, hvis midler anvendes i overensstemmelse med 
nedenstående bestemmelser.  
 
Stk. 2. Sikringsfondens midler tilvejebringes ved årlige henlæggelser på 100.000 kroner, indtil fonden har 
nået en størrelse af minimum 1,5 millioner kroner.  
 
Stk. 3. Fondens midler bestyres af et udvalg på tre medlemmer, der vælges af DM’s hovedbestyrelse blandt 
Hovedbestyrelsens medlemmer for 3 år ad gangen i tilknytning til hvert ordinært hovedbestyrelsesvalg. 
Genvalg kan finde sted.  
 
§ 2 Fondens midler udlånes efter udvalgets nærmere bestemmelser og på vilkår der fastsættes af udvalget 
til medlemmer af DM som på grund af ulykke, sygdom eller sociale begivenheder midlertidigt er kommet i 
økonomiske vanskeligheder, som ikke kan afhjælpes gennem offentlige sikringsydelser.  
 
Stk. 2. Det er en forudsætning for, at lån kan ydes, at det pågældende medlems trangssituation er opstået 
som følge af eller i tilknytning til medlemmets virksomhed som magister.  
 
Stk. 3. I tilfælde af, at trangsårsagen er indtægtstab eller andre økonomiske tab i forbindelse med faglige 
aktioner, der ikke er iværksat af eller godkendt af DM, kan lån ikke ydes, så længe aktionen er løbende.  
 
Stk. 4. Som hovedregel kan der til det enkelte medlem ikke ydes lån på mere end 50.000 kroner i alt. Hvor 
et lån søges til dækning af tilgodehavende løn, kan der dog ydes større lån.  
 
Stk. 5. Kontingentrestance på ét år eller derover medfører tab af retten til lån.  
 
§ 3 Fondens midler kan anvendes til erstatning for tab, som medlemmer har haft som følge af fejl i 
sagsbehandlingen ved sager, som DM’s sekretariat har behandlet.  
 
§ 4 Den sociale sikringsfonds regnskab føres separat, og dens kapital holdes adskilt fra foreningens 
formue. Administrationsomkostninger kan efter Hovedbestyrelsens beslutning betales af fondens egne 
midler. Fondens regnskab føres af foreningens kasserer og revideres af foreningens revisorer.  
 
§ 5 Fondsudvalget drager omsorg for, at fondens midler anbringes på forsvarlig måde fortrinsvis i let 
realisable værdipapirer. Renteindtægten tillægges fonden.  

 
§ 6 Beslutning om ændring af nærværende vedtægt træffes af Hovedbestyrelsen.  
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