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HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 13.1 ”Hovedbestyrelsen” 
 
 
 

 
Forslagsstiller:  Hovedbestyrelsen (HB) 
 
 
Forslagets tekst:   
 
Den foreslåede tekst er markeret med kursiv og fremhævet med grå baggrund 
 

 
Nuværende tekst 

Forslag til ændret tekst Begrundelse for ændrin-
gen 

  
§ 13.1 Hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen leder for-
eningen i overensstemmelse 
med vedtægterne og de af 
Repræsentantskabet trufne 
beslutninger og har den fulde 
bemyndigelse til at handle på 
foreningens vegne. 
 
Hovedbestyrelsen består af: 

 Landsformanden 
 Næstformanden 
 3 regionsformænd 
 4 urafstemningsvalgte ho-

vedbestyrelsesmedlemmer 
 3 hovedbestyrelsesmedlem-

mer valgt af regionsgeneral-
forsamlingerne (1 i hver re-
gion) 

  
Hovedbestyrelsen er ansvar-
lig for foreningens økonomi. 
Hovedbestyrelsen har på 
medlemmernes vegne an-
svaret for, at de økonomiske 
midler, der ikke bruges i for-
eningens daglige drift, inve-
steres i værdipapirer eller på 
anden lige så betryggende 
måde. 
 
Sker anbringelsen i værdipa-
pirer, skal disse lægges i de-
pot i anerkendt bank eller 
sparekasse. Øvrige likvide 
midler skal anbringes i aner-
kendt bank eller sparekasse. 
Hovedbestyrelsen kan ved 
underskrift af landsforman-
den og næstformanden for-
pligte foreningen i økonomi-
ske anliggender. Ved den 
enes forfald erstattes denne 
af en repræsentant udpeget 
af og blandt Hovedbestyrel-
sens medlemmer. Det skal 
understreges, at bestemmel-
sen er en underskriftsregel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HB består af: 
Landsformanden 
Næstformanden 
3 regionsformænd 
4 urafstemningsvalgte hoved-
bestyrelsesmedlemmer 
3 urafstemningsvalgte hoved-
bestyrelsesmedlemmer valgt 
regionalt med 1 hovedbestyrel-
sesmedlem for hver region 
 
 
Som følge af dette forslag sker 
der en konsekvensændring i 
§15.2, hvor punkt 9 i dagsor-
den til Regionsgeneralforsam-
lingen udgår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringer består i, at alle de 
menige HB-medlemmer 
fremover vælges ved uraf-
stemning mod som nu kun 4 
af HB-medlemmerne. 
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Hovedbestyrelsen er ansvar-
lig for ansættelse og afskedi-
gelse af sekretariatets perso-
nale. 
 

 
 
 
  
 

 
Motivation af forslaget: 
 
I de nuværende vedtægter vælges 3 af de 7 menige HB-medlemmer på regionsgeneralforsamlingerne. De 
øvrige 4 HB-medlemmer vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer og dermed uafhængigt af, hvil-
ken region medlemmerne hører til.  
 
HB synes fortsat, at der skal være en regional tilknytning blandt 3 af de 7 menige HB-medlemmer.  Men HB 
vil gerne give alle medlemmerne i hver enkelt region mulighed for at deltage i valgene, også selvom man 
ikke har mulighed for at deltage i regionsgeneralforsamlingen. Samtidig vil HB generelt gerne højne med-
lemmernes bevidsthed om og interesse for, at man kan opstille til og vælges til HB. Derfor foreslår HB, at 
valgene fremover sker ved urafstemning i hver enkelt region. 
 
Ændringen betyder, at valg af de 3 regionale, urafstemningsvalgte HB-medlemmer finder sted efter de 
samme regler, som gælder for de 4 urafstemningsvalgte HB-medlemmer valgt i hele landet. Det vil sige ef-
ter reglerne i vedtægtens § 13.2. Dem kan du læse mere om i forslag 7d. 
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