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Dansk Fængselsforbunds ekstraordinære Kongres den 6. februar 2007 på Hotel Nyborg 
Strand 
 
 
 DAGSORDEN: 
 

Punkt 1. Mødets åbning. 
 
Punkt 2. Fastsættelse af dagsorden. 
 
Punkt 3. Fastsættelse af forretningsorden. 
 
Punkt 4. Valg af 2 dirigenter. 
 
Punkt 5. Valg af stemmetællere 
 
Punkt 6. Sager til afgørelse. 
 
Punkt 7. Fastsættelse af lønninger 
 
Punkt 8. Valg. 
 
Punkt 9. Eventuelt. 
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PUNKT 1: MØDETS ÅBNING 
 
Forbundsformand Kim Østerbye bød på Dansk Fængselsforbunds vegne velkommen til 
den ekstraordinære Kongres og udtrykte et ønske om at vi måtte få en god kongres, hvor 
vi sammen kunne træffe de rigtige beslutninger til gavn for Dansk Fængselsforbunds 
medlemmer. 
 
Forbundsformanden overgik herefter til navneopråb, således at de delegeredes tilstedeværelse 
ville være godkendt inden mødets start. 
 
De delegerede var: 
 
Forbundsformand   Kim Østerbye 
Forbundsnæstformand  Peder Jørgensen 
Forbundskasserer   Jens Christian Smedegaard 
 
AO-Jylland: 
Afdelingsformand  Robert F. Demeny 
Afdelingsnæstformand  Rolf Peter Hansen 
Fængselsfunktionær  Povl Christensen 
Fængselsfunktionær  Hans Lagoni  
Fængselsfunktionær  Poul Tranekjær 
Fængselsfunktionær  Kurt Kristensen 
Fængselsfunktionær  Lars Bjerregaard 
Fængselsfunktionær  Carsten Brødsgaard 
 
AO-Fyn: 
Afdelingsformand  René Larsen (afbud) 
Fængselsfunktionær  Peter Bæk 
 
AO-Sjælland: 
Afdelingsformand     Søren Klit 
Afdelingsnæstformand  René Rasmussen 
Fængselsfunktionær  Peter Bernth Johansen 
Fængselsfunktionær  Poul Erik Piil Pedersen 
Fængselsfunktionær  Henning Mørk 
Fængselsfunktionær  Vivi Poulsen 
 
Dansk Arrestforvarerforening: 
Afdelingsformand   Flemming Solberg  
 
Foreningen af Personale- og sikkerhedskonsulenter: 
Afdelingsformand  Jan Pedersen 
 
Værkmesterforeningen ved kriminalforsorgen: 
Afdelingsformand  Richard Unterschlag 
Værkmester   Leo Stærmose 
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Værkmester   Finn D. Frandsen 
Værkmester   Arne Mortensen 
Værkmester   Bodil Sørensen 
 
Øvrige Lederstillinger: 
Afdelingsformand  Hans Basse 
Afdelingsnæstformand  Benny Lilleør Christensen 
Overvagtmester    Hans Jørgen Nielsen 
 
Københavns Fængsler: 
Afdelingsformand  Ina Rasmussen 
Afdelingsnæstformand  David Jensen 
Fængselsfunktionær  Henrik Wifstrand 
Fængselsfunktionær  Paw Lauridsen 
Fængselsfunktionær  Bjarne Christensen 
Fængselsfunktionær  Michael Petersen 
Fængselsfunktionær  Michael Thomsen 
Fængselsfunktionær  Trine Pedersen 
Fængselsfunktionær  Nelly Svane Møller 
Fængselsfunktionær  Tine Kjer 
Fængselsfunktionær  Rasmus Serber 
Fængselsfunktionær  Kenni B. Kristensen 
 
Vridsløselille: 
Afdelingsformand   Michael Kaj Jensen 
Afdelingsnæstformand  Jesper Dalbye 
Fængselsfunktionær  Morten Johansen 
Fængselsfunktionær  Morten Thornton 
Værkmester   Claus Christensen 
 
Herstedvester:  
Afdelingsformand   John Rasmussen 
Afdelingsnæstformand  Lars Martinussen 
Fængselsfunktionær  Henning N. Christensen 
Fængselsfunktionær  Niels Vestergaard 
 
Horsens: 
Afdelingsformand   Connie Thonsgaard 
Afdelingsnæstformand     Brian Sørensen 
Fængselsfunktionær  Carsten Aagaard  
Fængselsfunktionær  Jess Lefevre 
 
Nyborg: 
Afdelingsformand   Uffe Sandgaard 
Afdelingsnæstformand   Anders Møller Mortensen         
Fængselsfunktionær  Jørgen Dyrhave 
Overvagtmester   Svend Erik Stougaard 
Fængselsfunktionær  Stine Sulbæk 



 

 6

 
Kragskovhede: 
Afdelingsformand   Lars Præstholm 
Afdelingsnæstformand  Lizzie Skov Svanum 
 
Sdr. Omme: 
Afdelingsformand    Jørgen Mark 
Afdelingsnæstformand  Peter Kempf Pedersen 
 
Horserød: 
Afdelingsformand   Henrik Thøgersen 
Fængselsfunktionær   Lars Månsson 
 
Ringe: 
Afdelingsformand   Erling Grønholt Jensen 
Afdelingsnæstformand  Tom Jørgensen 
 
Møgelkær: 
Afdelingsformand   Hans Jørgen Hansen 
Afdelingsnæstformand  Susanne Munch Kristensen 
 
Søbysøgård: 
Afdelingsformand  Jan Nielsen 
 
Kærshovedgård: 
Afdelingsformand   Steen V. Jensen 
Afdelingsnæstformand  Niels Futterup 
 
Nr. Snede: 
Afdelingsformand   Hans Jacob Petersen 
Afdelingsnæstformand  Tom Nielsen 
Fængselsfunktionær   Michael Vinther Jensen 
 
Renbæk: 
Afdelingsformand   Knud-Erik Lauesen 
Afdelingsnæstformand  Niels Henrik Appel  
 
Jyderup: 
Afdelingsformand   Jannie Hallø 
Fængselsfunktionær  Heidi Olsen 
 
Sandholm: 
Afdelingsnæstformand  Kell Amming 
Fængselsfunktionær  Jacob Poulsen 
 
Grønland: 
Afdelingsformand  Alberth Lange 
Overanstaltsbetjent  Hans Peter Larsen 
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Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening: 
Afdelingsformand  Kasper Schou 
Afdelingsnæstformand  Henrik Kruse Nielsen (afbud) 
 
Fra Forbundskontoret: 
Faglig sekretær    Hanne Elbaum 
Faglig sekretær   Henning Dam Krag 
 
 
Forbundsformanden oplyste, at der var afbud fra afdelingsformand René Larsen, AO-Fyn og 
afdelingsnæstformand Henrik Kruse Nielsen, Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening 
 
Der var således i alt 83 delegerede tilstede. 
 

PUNKT 2: FASTSÆTTELSE AF DAGSORDEN 
 
Forbundsformanden henviste til den udsendte dagsorden og anmodede om eventuelle bemærk-
ninger til, at mødet blev afviklet efter denne dagsorden, som en enstemmig Hovedbestyrelse har 
indstillet til godkendelse. 
 
Dagsordenen blev vedtaget. 
 
 

PUNKT 3: FASTSÆTTELSE AF FORRETNINGSORDEN 
 
Forbundsformanden henviste til den udsendte forretningsorden. 
 
Den foreslåede forretningsorden for kongressen var således: 
 
1. Forbundsformanden åbner mødet og fremlægger dagsordenen og forretningsordenen til 

godkendelse samt leder valget af 2 dirigenter. 
 
2.  Dirigenterne leder mødet efter den godkendte dagsorden, der til det ordinære møde skal 

indeholde følgende punkter: 
 
 1. Mødets åbning.  
 2.   Fastsættelse af dagsorden. 
 3.   Fastsættelse af forretningsorden. 
    4. Valg af 2 dirigenter. 
 5. Valg af stemmetællere. 
 6. Sager til afgørelse. 
 7. Fastsættelse af lønninger. 
 8.  Valg. 
 9. Eventuelt. 
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 Der kan ikke optages emner på dagsordenen, der ikke forud, skriftligt, er indsendt til 

behandling. 
             
3. Ingen kan uden Kongressens særlige samtykke få ordet mere end 3 gange i samme sag 

og med en samlet taletid på maksimalt 15 min. Ordførerne for indsendte forslag har dog 
uindskrænket taletid til forelæggelsen, derefter samme  taletid som øvrige delegerede. 
Ingen kan få ordet uden først skriftligt at have anmodet dirigenterne herom.   

 
      Enhver tale til Kongressen kan kun fremsættes fra Kongressens talerstol. 
 
4.  Dirigenterne leder mødet og skal være neutrale i deres optræden. Dirigenterne giver de 

kongresdelegrede ordet i den rækkefølge, de indtegner sig. Herfra undtages formand 
og/eller forslagsstiller. 

 
5. Der kan af alle kongresdelegerede under punktet: "Sager til afgørelse" stilles forslag 

om afslutning af debatten. 
 
     Forslaget sættes straks under afstemning. Vedtages det, skal eventuelt endnu ikke ind-

tegnede kongresdelegerede have lejlighed til at indtegne sig. Herefter afsluttes debatten 
med de indtegnede kongresdelegerede. 

 
 Er afslutningen vedtaget, kan yderligere ændringsforslag eller resolutioner ikke stilles 

til det pågældende punkt. 
         
6.  Hvis en kongresdelegeret ønsker ordet til "Forretningsordenen", skal vedkommende 

holde sig til denne. Sådanne ønsker imødekommes straks. 
   
7. Standpunkter og ændringsforslag, der ønskes ført til protokol, afleveres skriftligt til di-

rigenterne og undertegnet forslagsstillerens navn og afdeling. Ændringsforslaget sættes 
til afstemning først. Ved flere ændringsforslag sættes det mest vidtgående under afstem-
ning først. 

 
8.  Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. Afstemningen kan foretages ved 

håndsoprækning, men skal såfremt 1 kongresdelegeret ønsker det foretages skriftligt. 
Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

 
9.  Valg af forbundsledelse kan kun ske ved skriftlig afstemning, såfremt der er mere end en 

kandidat.  
 

 Såfremt der bringes flere end 2 i forslag og ingen af kandidaterne opnår over 50 pct. af 
stemmerne i første omgang, finder omvalg sted blandt de 2 kandidater der har opnået 
det højeste stemmetal. De øvrige kandidater udgår. I tilfælde af stemmelighed afgøres 
valget ved lodtrækning.  

 
    Ved andre valg og afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. 
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   Ved afstemninger, der måtte medføre stemmelighed, betragtes forslaget som bortfaldet 
(jf. vedtægtens § 21). 

 
10. Før hvert mødes påbegyndelse foretages navneopråb. 

 
 
Forbundsformanden forespurgte om der var bemærkninger til, at mødet blev afviklet i henhold 
til denne forretningsorden, som en enstemmig Hovedbestyrelse har indstillet til godkendelse. 
 
 
Forretningsordenen blev vedtaget.  
 

PUNKT 4: VALG AF 2 DIRIGENTER. 
 
Forbundsformanden oplyste, at en enig Hovedbestyrelse på sit møde den 29. november 2006 
havde indstillet, at forbundskasserer Jens Christian Smedegaard og faglig sekretær Henning Dam 
Krag blev valgt til opgaven. 
 
Forbundsformanden forespurgte om, der var andre forslag. 
 
Forbundskasserer Christian Smedegaard og faglig sekretær Henning Dam Krag blev valgt. 
 
Christian Smedegaard takkede på dirigenternes vegne for valget.  
 
Dirigenten konstaterede, at Kongressen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter vej-
ledte han forsamlingen om mødets procedurer med hensyn til ønsker om at få ordet, idet tale til 
forsamlingen skulle ske fra Kongressens talerstol. 
 

PUNKT 5: VALG AF 2 STEMMETÆLLERE. 
 
Dirigenten oplyste, at en enig Hovedbestyrelse på sit møde den 29. november 2006 havde indstil-
let at afdelingsnæstformand David Jensen, F.O. og afdelingsnæstformand Rolf Hansen, AO-
Jylland blev valgt til opgaven. 
 
 
Afdelingsnæstformand David Jensen og afdelingsnæstformand Rolf Hansen blev valgt. 
 

PUNKT 6: SAGER TIL AFGØRELSE 
 
Forbundsformanden redegjorde for ad hoc udvalgets arbejde og indstilling: 

 
Indledning 
I 2005 besluttede kongressen, at Dansk Fængselsforbund skal have ny struktur. Formålet med 
den nye struktur er at gøre Dansk Fængselsforbund til en moderne, effektiv og slagkraftig or-
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ganisation, som er i stand til løbende at dreje fokus mod de opgaver, som på et givet tidspunkt 
er vigtige. Samtidig skal forbundets ledende organer arbejde i samme retning og fremme sa-
ger, der er til fordel for organisationen som helhed. 
 
Udvalg om organisationsstruktur – i det følgende kaldet ad hoc-udvalget – har det seneste år 
drøftet forskellige strukturmodeller. Udvalget har bestået af repræsentanter fra forbundsledel-
sen, de lukkende og de åbne fængsler samt arresthusene, lederne og værkmestrene, dvs. at 
udvalget har været bredt sammensat. 
 
Ad hoc udvalget har lagt vægt på at gøre strukturprocessen i forbundet meget åben. Det er 
foregået på den måde, at ad hoc-udvalget har afdækket forskellige mulige strukturmodeller og 
herefter har der været en åben proces og diskussion i hver sektor. Hvert medlem af ad hoc-
udvalget har forelagt modellerne for afdelingerne i sektoren og orienteret om konklusioner og 
modeller ved hjælp af et fælles skriftligt grundlag.  

  
Efter en vejledende afstemning i hovedbestyrelsen den 12. september 2006 har ad hoc udval-
get indsnævret strukturarbejdet til at handle om én model, nemlig den såkaldte forbundssekre-
tærmodel. Årsagen er, at der i hovedstyrelsen var et overvældende flertal for denne. 
 
Formålet med dette notat er at beskrive forbundssekretærmodellen nærmere. Strukturforslaget 
er udmøntet i de nye vedtægter. Dette notat vil blive vedlagt de nye vedtægter som bilag, så 
det fremover vil være muligt at gå tilbage og se hvad formålet og tankerne bag vedtægterne 
er.  
 
Beskrivelse af den foreslåede model 
 

 

Kongres 

            Hovedbestyrelse 

Forbundsledelsen: Forbundsformand, 
kasserer og tre forbundssekretærer 

 
 

De tre forbundssekretærer skal styrke forbundsledelsens viden om og kontakt med afdelinger-
ne og give kvalificeret modspil og hjælp til disse. Forbundskontoret vil få langt mere føling 
med afdelingerne og afdelingerne vil få en mere direkte adgang til forbundskontoret. 
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De tre forbundssekretærer skal være forbundsformandens tætte sparringspartnere, herunder 
ikke mindst i relation til samspillet med direktoratet. Desuden skal de være med til at sikre 
mere kvalificerede oplæg til hovedbestyrelsen. 
 
Forbundssekretærernes opgaver er beskrevet nærmere nedenfor. 
 
Forbundssekretærernes opgaver – sektorerne 
Målrettet information fra ledelsen til afdelingerne 
Med den nye struktur bliver det muligt hurtigt at orientere sektorerne om relevante beslutnin-
ger og tiltag. Den styrkede information skulle meget gerne medføre, at sektorerne ser sig som 
en del af processen og i højere grad forstår, hvorfor der træffes de beslutninger, der gør.  
 
Informationen fra forbudssekretærerne kunne f.eks. vedrøre udvikling af nye afdelingstyper, 
fængselsfaglige regimeændringer (f.eks. urinprøver), information fra Det Centrale Samar-
bejdsudvalg og arbejdsgrupper i direktoratet.  
 
Forbundssekretærerne skal også indhente nyhedsinformation mv. fra det lokale niveau med 
henblik på orientering af den samlede ledelse. 
 
Ledergruppen – som i den fremtidige struktur ikke indgår i forbundsledelsen – bør have in-
formation vedr. alle sektorer. Formanden for lederforeningen vil blive indkaldt til en oriente-
ring på forbundskontoret mindst et par gange årligt.  
 
 
Supersagsbehandling 
I forhold til sagsbehandling får forbundssekretærerne i høj grad en superviserende rolle. Der 
kan f.eks. være tale om følgende opgaver: 
 

• Bistå i samarbejdssager og hjælpe med at håndtere konflikter i afdelingerne. 
• Rådgive om, hvordan man får de lokale bestyrelser til at arbejde godt sammen 
• Yde bistand til udarbejdelse af sagsfremstillinger 
• Yde bistand i afskedigelses- og pensionssager samt i arbejdsskadesager (lave 

drejebøger) 
• Indgå i sparring om lønaftaler og lokal implementering af ny løn 
• Hjælpe nye formænd for lokalafdelinger (formelle og uformelle spilleregler) 
• Udrykningstjeneste ved særlige problemer i afdelingerne.  

 
Det er selvfølgelig overordentlig vigtigt, at medlemmer af lederforeningen oplever en objek-
tiv sagsbehandling. Deres indgang til forbundskontoret vil gå via forbundsformanden. For-
bundsformanden vil være ledernes garanti for, at ledergruppens synspunkter er repræsenteret i 
alle relevante sammenhænge. Forbundsformanden skal således sikre lederafdelingen et talerør 
i forbundets organer. Det gælder uanset om forbundsformanden er valgt fra ledergruppen eller 
ej. 
 
 
Møder i sektorerne 
Den relevante forbundssekretær deltager i formands-/næstformandsmøder i sektorerne. For-
målet er at få information om problemstillinger i sektorerne og desuden at orientere sektorer-
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ne om arbejdet og beslutninger i forbundsledelsen. Det skal overvejes, om der kan udvikles en 
standardiseret dagsorden.  
 
Forbundssekretæren står ikke for mødeafholdelse mv.  
 
Forbundssekretærernes opgaver – tværgående 
Projektledelse 
Følgende projekter vil under alle omstændigheder skulle løftes af forbundssekretærerne: (1) 
Flerårsaftalen, (2) Implementering af Ny løn, (3) Overenskomstforhandlinger, (4) Arbejdsmil-
jø, (5) Uddannelse af tillidsrepræsentanter og ledelsesudvikling, (6) Medlemsservice, (7) Fæl-
les ramme for kommunikation med sektorer, (8) IT, (9) Information/kommunikation og (10) 
Uniformer. Listen er ikke udtømmende. 
 
Ledelse af ad hoc-udvalg 
Det er forbundssekretærerne, der – sammen med den øvrige forbundsledelse – beslutter, på 
hvilke projektområder der skal nedsættes ad hoc-udvalg. Den ansvarlige forbundssekretær 
skal sikre en rimelig sammensætning af disse. Forbundssekretærerne har ansvaret for at rap-
portere til hovedbestyrelsen, herunder lave indstillinger og fremlægge sagen. 
 
Sparring 
Forbundssekretærerne skal være forbundsformandens sparringspartnere, f.eks. i relation til 
forhandlinger med og møder i direktoratet.   
 
Deltagelse i den daglige administration 
Forbundssekretærerne indgår i den daglige administration på forbundskontoret.  
 
Forbundssekretærerne har ingen ledelsesfunktion i forhold til de administrative medarbejdere. 
Og sekretariatschefen har ingen ledelsesfunktion i forhold til de valgte. Sekretariatschefen 
refererer til forbundsformanden. 
 
Deltagelse i arbejdsgrupper mv. 
Forbundssekretærerne skal evt. deltage i arbejdsgrupper i direktoratet.  
  
Model for valg af forbundssekretærerne 
Alle delegerede på kongressen kan stille op til posten som forbundssekretær. De åbne fængs-
ler, de lukkede fængsler og arresthusene opstiller hver mindst én kandidat. Kandidaterne ind-
stilles til valg på kongressen. Kun den enkelte sektor har stemmeret ved valg af sektorens for-
bundssekretær, jf. de nye vedtægters § 4.  
 
Valgperioden for forbundssekretærerne er fire år. De tre forbundssekretærer er på valg på den 
ekstraordinære kongres i 2007 medens formanden og kassereren er på valg på den ordinære 
kongres i 2007. For så vidt angår forbundssekretærerne er den første valgperiode to år. Ved 
valg af forbundssekretærer i 2009 bliver valgperioden fire år. Dermed vil valg af henholdsvis 
formand/kasserer og forbundssekretærer ske forskudt. 
 
Rammerne for arbejdet 
Der skal være rimelige rammer for alle forbundssekretærer, uanset hvor i landet de bor. Men 
udgangspunktet er, at forbundssekretærerne har deres arbejdsplads på forbundskontoret i Kø-
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benhavn. Forbundssekretærernes rejseudgifter dækkes i rimeligt omfang af forbundet efter 
konkret aftale med forbundsformanden. 
 
Lønmæssigt starter forbundssekretærerne og kassereren på skalatrin 46. Efter to år hæves løn-
nen til skalatrin 47 og til skalatrin 48 efter yderligere to år. Sluttrinet på skalatrin 49 nås såle-
des efter seks år. 
 
Udvalgsstrukturen 
De eksisterende udvalg nedlægges, og der nedsættes i stedet ad hoc-udvalg. Det etiske råd 
udgøres af forbundsledelsen.  
 
Det er en ulempe ved de nuværende stående udvalg, at de har en tendens til at leve videre, 
selvom tiden løber fra dem. Det kan betyde, at der afholdes møder om emner, der ikke er ak-
tuelle og at medlemmerne af udvalgene kan føle, at de ikke udnytter deres tid på den bedst 
mulige måde. Og når der opstår behov for at drøfte nye emner, er det ikke sikkert at emnet 
passer til de eksisterende udvalg.  
 
Omvendt er fordelen ved ad hoc udvalg, at de giver en følelse af at være samlet om en sag, 
der på det pågældende tidspunkt er vigtig – og at man som medlem er særskilt udpeget til ar-
bejdet, fordi man har særlige kompetencer. Samtidig er det en fordel, at udvalgene ophører 
med at eksistere, når sagen er lukket eller løst.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Den nye struktur for Dansk Fængselsforbund medfører ikke – i hvert tilfælde på kortere sigt – 
en kontingentforhøjelse. 
 
Beslutningskompetencen 
Den nye struktur har ingen betydning for beslutningskompetencen i forbundet. Konkret bety-
der det en uændret kompetencefordeling mellem forbundsledelsen, hovedbestyrelsen og kon-
gressen. 
 
Hvis kassereren konstitueres som forbundsformand, konstituerer hovedbestyrelsen samtidig 
én af forbundssekretærerne som kasserer. 

 
 

Kongressens behandling af emnet 
Efter en kort pause, hvor forbundsformandens redegørelse blev omdelt, genoptog kongressen 
mødet. 
 
Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren af dette punkt og meddelte herunder at For-
bundsledelsen var af den opfattelse, at der havde været så megen drøftelse af vedtægtsforsla-
gets § 4 såvel i Hovedbestyrelsen som ude i de enkelte afdelinger, at vedtægtsforslagets § 4 
indledningsvis ville blive sat under afstemning først.  
 
§ 4.  

I forbundet kan optages afdelinger, hvis medlemmer er ansat i kriminalforsorgen og an-
dre, for så vidt afdelingerne tæller mindst 15 medlemmer.  
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I afdelingerne på fængslerne kan optages medlemmer i alle basisstillinger. Arresthusene 
organiserer alle medlemmer i basisstillinger uden for fængslerne. I lederforeningen opta-
ges alle ledere, hvis stilling er omfattet af Kriminalforsorgens lederuddannelse (KL), køk-
kenledere og ledere inden for Fiskeridirektoratet. Ledere, som fra 6. februar 2007 er or-
ganiseret uden for lederafdelinger, skal vælge om de vil være medlem af lederforeningen 
eller en basisafdeling. Ved stillingsskift til en af de ovenfor nævnte lederstillinger vil de 
blive overflyttet til lederforeningen.  

Ved midlertidige forflyttelser/udstationeringer bliver medlemmet i den afdeling, hvor 
vedkommende har sin faste stilling. 

Der er følgende afdelinger i Dansk Fængselsforbund: 

Åbne fængs-
ler 

Lukkede fængsler Arresthuse 

Kragsskovhede Østjylland Jylland 

Midtjylland Nyborg Fyn  

Møgelkær Ringe Sjælland 

Sønder Omme Herstedvester  

Renbæk Vridsløselille  

Søbysøgaard Københavns Fængsler  

Jyderup Sandholm  

Horserød   

Der optages endvidere én afdeling af ansatte fra hvert af følgende tjenesteområder:  

1. Lederforeningen 

2. Grønland 

3. Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening.  

Der kan kun optages én afdeling fra hvert tjenestested. 
 
Dirigenten spurgte om der var nogen som ønskede ordet inden der blev gået til afstemning. 
 
Afdelingsformand Richard Unterschalg, Værkmesterforeningen redegjorde for Værkmester-
foreningens holdning til § 4, herunder at man var imod en nedlæggelse af Værkmesterforeningen. 
Anbefalede derfor kongressen at stemme nej til § 4. 
 
Afstemningen blev fortaget ved håndsoprækning. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at et overvejende flertal af kongressen ved håndsopræk-
ning havde vedtaget strukturudvalgets indstilling af § 4 i vedtægtsforslaget. 
 
Dirigenten spurgte herefter om kongressen havde yderligere bemærkninger til det samlede for-
slag til vedtægtsændringer. 
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Robert Demény, AO-Jylland stillede følgende ændringsforslag til vedtægtens § 6: 
 
”§ 6.  

Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der minimum skal bestå af 3, heraf en formand og 
en kasserer. 

Afdelingerne holder ordinær generalforsamling én gang årligt i marts måned.  

På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen, ligesom der vælges personer til 
andre tillidshverv i henhold til afdelingernes egen vedtægt.  

Valgperioden er 2 år.  

Afdelingerne indsender referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder til forbundskon-
toret.” 

Forbundsformanden foreslog herefter at der i ændringsforslaget fra AO-Jylland blev tilføjet 
følgende: ”I de år, der ender på ulige tal, vælges formand.” 

 

Forbundsformanden anbefalede herefter kongressen at stemme for ændringsforslaget. 

 

Afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning. 

Dirigenten konstaterede herefter, at en enstemmig kongres ved håndsoprækning havde 
vedtaget den samlede ændring af § 6 i vedtægtsforslaget. 

 

Dirigenten meddelte således kongressen at der herefter skulle stemmes om det samlede  for-
slag til nye vedtægter for Dansk Fængselsforbund. 

 

Afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at en enstemmig kongres ved håndsoprækning havde 
vedtaget de nye vedtægter for Dansk Fængselsforbund. 
 
De nye vedtægter er vedlagt dette referat som bilag I 
 

PUNKT 7: FASTSÆTTELSE AF LØNNINGER 
 
Forbundsformanden orienterede om, at en enig Hovedbestyrelse på sit møde den 29. novem-
ber 2006 havde indstillet følgende fastsættelse af lønninger for de nye forbundssekretærer:  
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”Det foreslås, at lønninger for forbundssekretærer bliver som følger: 
 
Forbundssekretærer: 
Forbundssekretærernes løn er skalatrin 46 med oprykning hvert andet år til skalatrin 49.” 
 
 
Afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning. 
 

Dirigenten konstaterede herefter, at en enstemmig kongres ved håndsoprækning vedtog Ho-
vedbestyrelsens indstilling til fastsættelse af lønninger for forbundssekretærer. 
 
 
PUNKT 8: VALG. 
 
Dirigenten oplyste at der i henhold til § 19 og § 20 i de nye vedtægter, skulle vælges 3  
Forbundssekretærer. 
1 forbundssekretær skulle vælges af afdelingerne for de åbne fængsler 
1 forbundssekretær skulle vælges af afdelingerne for de lukkede fængsler 
1 forbundssekretær skulle vælges af afdelingerne for arresthusene 
(afdelingerne tilhørsforhold fremgår af vedtægtens § 4) 
 
Åbne fængsler 
Heidi Olsen, Jyderup foreslog afdelingsformand Jannie Hallø, Statsfængslet i Jyderup som for-
bundssekretær for de åbne fængsler.  
 
Da der ikke var andre kandidater, meddelte dirigenten, at Jannie Hallø, Statsfængslet i Jyderup 
var valgt som forbundssekretær for de åbne fængsler. 
 
 
Lukkede fængsler 
Michael Kaj Jensen, Statsfængslet i Vridsløselille foreslog på vegne af afdelingerne for de luk-
kede fængsler afdelingsformand Ina Rasmussen, Københavns Fængsler, som forbundssekretær 
for de lukkede fængsler. 
 
Da der ikke var andre kandidater, meddelte dirigenten, at Ina Rasmussen, Københavns  
Fængsler var valgt som forbundssekretær for de lukkede fængsler. 
 
 
Arresthusene 
Robert Demény, AO-Jylland, foreslog på vegne af arresthusafdelingerne afdelingsformand René 
Larsen, AO-Fyn som forbundssekretær for arresthusene. 
 
Da der ikke var andre kandidater, meddelte dirigenten, at René Larsen, AO-Fyn var valgt som 
forbundssekretær for arresthusene. 
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PUNKT 9: EVENTUELT 
 
Dirigenten spurgte, om der var nogen der ønskede ordet inden de afsluttende bemærkninger fra 
forbundsformanden. Det var ikke tilfældet. 
 
Forbundsformanden bemærkede at dagen i dag havde været en historisk dag for Dansk Fæng-
selsforbund, hvor kongressen havde besluttet en styrkelse af Forbundet.  
 
Forbundsformanden ønskede de nyvalgte forbundssekretærer tillykke med valget og udtrykte 
glæde ved det kommende samarbejde på forbundskontoret og i forbundsledelsen. 
 
Forbundsformanden anmodede kongressen om at være behjælpelig med at den kommende pro-
ces kan blive så positiv som overhovedet muligt. Formanden opfordrede til, at afdelingerne sik-
rer, at værkmestrene i forbindelse med optagelse i basisafdelingerne så vidt muligt vil blive re-
præsenteret i afdelingernes bestyrelser – som man har positive erfaringer med de steder, hvor der 
ikke er en særskilt værkmesterforening. Formanden anførte også, at værkmestrene fortsat har mu-
lighed for at lave klubber med henblik på at opretholde et fagligt fællesskab i værkmestergrup-
pen.  
 
Forbundsformanden meddelte ligeledes kongressen, at forbundsledelsen er opmærksom på, at 
lederafdelingen vil have et særligt behov for en tæt kommunikation med forbundsledelsen og at 
forbundsledelsen derudover er parate til at være den nye Lederafdeling behjælpelig hvor det øn-
skes i deres daglige forretningsgang og sagsbehandling. 
 
Takkede derefter de kongresdelegerede for et godt møde og ønskede dem en god rejse hjem. 
 
Henning Dam Krag takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden. Erklærede herefter den 
ekstraordinære kongres for afsluttet og ønskede alle en god hjemrejse. 
 
 



Bilag I til referatet af ekstraordinær kongres den 6. februar 
2007  
 
Vedtægter for Dansk Fængselsforbund 
 

  NAVN 

§ 1. 

Forbundets navn er Dansk Fængselsforbund. Forbundet kan være 
tilsluttet Statsansattes Kartel og Nordiske Fængselsfunktionærers 
Union.  

Forbundet kan stå tilsluttet andre organisationssammenslutninger.  
 

FORMÅL 

 
§ 2.  

Formålet er:  

a. at samle ansatte i kriminalforsorgen og andre som ønsker sig 
tilknyttet forbundet til samarbejde om fælles interesser og søge 
afdelinger dannet, hvor sådanne ikke allerede findes.  

b. at søge medlemmernes løn-, arbejds- og pensionsforhold forbedret 
og sikre dem i deres stillinger.  

c. eventuelt at stifte forbindelse og samarbejde med lignende 
organisationer i udlandet.  
 

MEDLEMSKAB 

 
§ 3.  

Forbundet kan optage alle ansatte i kriminalforsorgen og andre, jf. § 
4, hvis forhandlingsområde – ifølge hovedaftalen – er tillagt 
Statsansattes Kartel, eller som ifølge allerede eller kommende aftaler 
bliver tillagt Statsansattes Kartel eller Dansk Fængselsforbund.  

 
§ 4.  

I forbundet kan optages afdelinger, hvis medlemmer er ansat i 
kriminalforsorgen og andre, for så vidt afdelingerne tæller mindst 15 
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medlemmer.  

I afdelingerne på fængslerne kan optages medlemmer i alle 
basisstillinger. Arresthusene organiserer alle medlemmer i 
basisstillinger uden for fængslerne. I lederforeningen optages alle 
ledere, hvis stilling er omfattet af Kriminalforsorgens lederuddannelse 
(KL), køkkenledere og ledere inden for Fiskeridirektoratet. Ledere, 
som fra 6. februar 2007 er organiseret uden for lederafdelinger, skal 
vælge om de vil være medlem af lederforeningen eller en 
basisafdeling. Ved stillingsskift til en af de ovenfor nævnte 
lederstillinger vil de blive overflyttet til lederforeningen.  

Ved midlertidige forflyttelser/udstationeringer bliver medlemmet i 
den afdeling, hvor vedkommende har sin faste stilling. 

Der er følgende afdelinger i Dansk Fængselsforbund: 

Åbne 
fængsler 

Lukkede fængsler Arresthuse 

Kragsskovhede Østjylland Jylland 
Midtjylland Nyborg Fyn  
Møgelkær Ringe Sjælland 
Sønder Omme Herstedvester  
Renbæk Vridsløselille  
Søbysøgaard Københavns Fængsler  
Jyderup Sandholm  
Horserød   

Der optages endvidere én afdeling af ansatte fra hvert af følgende 
tjenesteområder:  

1. Lederforeningen 
2. Grønland 
3. Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening.  

Der kan kun optages én afdeling fra hvert tjenestested.  

 

 
§ 5.  

Ønsker en afdeling optagelse i Dansk Fængselsforbund jf. § 4, må 
den til hovedbestyrelsen indgive skriftlig anmodning herom sammen 
med sine love og medlemstal samt navn på formand og kasserer.  

Hovedbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt afdelingen kan optages 
eller ej med tale- og stemmeret. Den endelige afgørelse om 
afdelingens optagelse træffes på førstkommende kongres. Ved 
optagelse skal afdelingen underskrive en erklæring om, at den 
underkaster sig forbundets vedtægt. Denne erklæring underskrives 
af afdelingens bestyrelse og opbevares i forbundets arkiv.  
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§ 6.  

Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der minimum skal bestå af 3, 
heraf en formand og en kasserer. 

Afdelingerne holder ordinær generalforsamling én gang årligt i marts 
måned.  

På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen, ligesom der 
vælges personer til andre tillidshverv i henhold til afdelingernes egen 
vedtægt.  

I de år, der ender på ulige tal, vælges formand.  

Valgperioden er 2 år.  

Afdelingerne indsender referat af generalforsamling og 
bestyrelsesmøder til forbundskontoret. 

 
AFDELINGERNE 

 
§ 7.  

Afdelinger, hvis medlemmer kommer fra flere tjenestesteder, kan 
oprette underafdelinger.  

Underafdelinger kan – hvis underafdelingen repræsenterer over 50 
pct. af den pågældende medlemsgruppe – af afdelingen få 
bemyndigelse til at føre lokale forhandlinger, jf. § 10.  

Underafdelingernes vedtægter skal godkendes af afdelingen og må 
ikke stride imod forbundets vedtægt. 

 
§ 8.  

Ingen afdeling kan optage et medlem, der er ekskluderet eller på 
anden måde er kommet i konflikt med en anden afdeling eller anden 
organisation, før forholdet er bragt i orden.  

Intet medlem kan udtræde af forbundet med mindre end 6 måneders 
varsel og kun efter en fremsat skriftlig begæring. I tilfælde af afsked 
eller overgang til en stilling uden for forbundets område kan 
udtræden dog ske til den 1. i en måned.  

Et medlem, der har udmeldt sig, og som fortsat er ansat indenfor 
Dansk Fængselsforbunds forhandlingsområde, kan ikke genoptages 
som medlem i forbundet, før kontingent er betalt for den periode, 
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hvor vedkommende har været udmeldt.  

En ansat indenfor Dansk Fængselsforbunds forhandlingsområde, som 
ved sin tiltrædelse ikke har indmeldt sig i forbundet, kan som 
hovedregel kun optages som medlem i forbundet mod at betale 
kontingent for den periode, den pågældende ikke har været medlem.  

 

 
§ 9.  

Afdelingerne indsender i begyndelsen af hver måned rapport til 
forbundet indeholdende oplysning om afgang, tilgang, og ændringer i 
bestyrelsens sammensætning.  

  
§ 10.  

Afdelinger har ret til at føre lokale forhandlinger. Ved spørgsmål, som 
måtte omfatte andre end afdelingens medlemmer, føres 
forhandlingerne centralt og af forbundet. Forbundet kan ikke 
behandle sager fra enkeltmedlemmer, uden at disse forelægges 
gennem pågældende afdeling.  

 
§ 11.  

Handler en afdeling i strid med forbundets vedtægt eller nægter at 
efterkomme en i et forbundsanliggende lovligt vedtaget beslutning 
eller forsætligt modarbejder forbundets formål, kan den af 
kongressen ekskluderes fra forbundet.  

Ekskluderede afdelinger kan genoptages i forbundet efter 
kongressens særlige beslutning.  

Handler et medlem i strid med forbundets vedtægt eller nægter at 
efterkomme en i et forbundsanliggende lovlig vedtaget beslutning 
eller forsætlig modarbejder forbundets formål, kan den pågældende 
af hovedbestyrelsen ekskluderes af forbundet. Eksklusionen kan af 
medlemmet indbringes for kongressen, uden at dette dog har 
opsættende virkning.  

Ekskluderede medlemmer kan genoptages i forbundet efter 
hovedbestyrelsens særlige beslutning. 

 
§ 12.  

En afdelings udmeldelse af forbundet kan kun ske med seks 
måneders varsel. Udmeldelse kan kun ske, hvis mindst 3/4 af 
afdelingens medlemmer ved urafstemning har stemt herfor.  
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Udmeldte afdelinger har intet krav på forbundets midler.  
 

 

FORBUNDETS LEDELSE 

 
§ 13.  

Forbundets ledelse varetages af kongressen og hovedbestyrelsen. 
 

KONGRESSEN 

 
§ 14.  

Den øverste myndighed i Dansk Fængselsforbund er kongressen. 
Kongressen afholder ordinært møde i maj/juni i ulige årstal. 
Kongressen indkaldes med mindst 1 måneds varsel.  

Kun kongressen kan forandre eller ophæve forbundets vedtægt. 
Kongressen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Kongressen afgør endeligt ethvert stridsspørgsmål mellem 
afdelingerne, for så vidt der i vedtægten ikke er truffet bestemmelse 
om anden afgørelsesmåde.  

 

 
§ 15.  

Kongressen sammensættes på følgende måde:  

Formændene for samtlige afdelinger under forbundet er delegerede 
på kongressen. Hvert medlem af forbundsledelsen, dvs. 
forbundsformanden, forbundskassereren og de tre 
forbundssekretærer, er desuden fødte delegerede på kongressen.  

Afdelingerne vælger derudover blandt sine tillidsrepræsentanter én 
delegeret på kongressen for hvert fulde 50 medlemmer i afdelingen. 

Antallet af delegerede for den enkelte afdeling fastsættes på 
grundlag af medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvor kongressen 
finder sted.  

 

 
§ 16.  
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Den enkelte kongresdelegeredes stemmer tæller i forhold til det antal 
medlemmer, vedkommende repræsenterer, opgjort efter 
medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvor kongressen finder sted.  

Eventuelle overskydende stemmer tildeles de øverste på 
mandatlisten for vedkommende afdeling.  

Forbundsformanden, forbundskassereren og de tre 
forbundssekretærer stemmer hver med én stemme.  

 
§ 17.  

På den ordinære kongres aflægges beretning om virksomheden i 
kongresperioden, ligesom regnskabet forelægges til godkendelse. 
Desuden planlægges virksomheden for den kommende periode og 
lønninger, diæter og kontingenter fastsættes, jf. § 23.  

Enhver afdeling kan stille forslag til kongressen, som denne da er 
pligtig til at behandle. Forslag til kongressen skal indsendes til 
forbundet senest 1. april i det år, hvor der afholdes kongres.  

 
§ 18.  

Ekstraordinær kongres indkaldes af hovedbestyrelsen så ofte, det 
findes fornødent, eller når det forlanges af afdelinger, der tilsammen 
tæller 1/3 af forbundets medlemmer. Man kan ikke begære en 
ekstraordinær kongres uden samtidig at fremsætte forslag til en 
dagsorden.  

 
§ 19.  

Kongressen vælger blandt sine delegerede en forbundsformand, en 
forbundskasserer og tre forbundssekretærer. Der vælges ikke 
suppleanter. 

Forbundsformanden, forbundskassereren og de tre 
forbundssekretærer kan ikke tillige være afdelingsformand.  

Valgperioden er 4 år. Forbundsformand og forbundskassereren 
vælges samtidig og forskudt i forhold til de tre forbundssekretærer.  

De tre forbundssekretærer vælges første gang på kongressen i 2007 
for en toårig periode. Fra og med kongressen i 2009 vælges 
forbundssekretærerne for en fireårig periode. 

Sker der i valgperioden fratræden fra disse tillidsposter, skal 
hovedbestyrelsen indkaldes for at træffe afgørelse om, hvorvidt der 
enten skal foretages konstitution eller nyvalg.  
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§ 20.  

De åbne fængsler, de lukkede fængsler og arresthusene opstiller hver 
mindst én kandidat til posten som forbundssekretær. Denne kandidat 
indstilles til valg på kongressen. Kun den enkelte sektor har 
stemmeret ved valg af sektorens forbundssekretær. Afdelingernes 
sektortilhørsforhold fremgår af § 4. 

Hvis der er mere end én kandidat til hver af posterne som 
forbundsformand, forbundskasserer og forbundssekretær, og ingen af 
kandidaterne opnår over 50 pct. af stemmerne ved første 
afstemning, finder omvalg sted blandt de to kandidater, der har 
opnået højeste stemmetal. De øvrige kandidater udgår. I tilfælde af 
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.  

Ved andre valg og afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. 

 
§ 21.  

Forbundsledelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg. Hovedbestyrelsen 
orienteres på førstkommende møde om kommissorium og orienteres 
løbende om arbejdet. Formandskabet for ad hoc-udvalg varetages af 
et medlem af forbundsledelsen. 

Forbundet har et etisk råd, der udgøres af forbundsledelsen. 

Kongressen vælger blandt hovedbestyrelsens medlemmer to kritiske 
revisorer og to suppleanter.  

Valgperioden er to år. 

 

 
 

HOVEDBESTYRELSEN 

 
§ 22.  

Hovedbestyrelsen repræsenterer alle forbundets medlemmer i alle 
forbundets anliggender, mens afdelingerne har ret til at føre lokale 
forhandlinger, jf. § 10.  

Ved lokale forhandlinger forstås forhold som udelukkende kan siges 
at have virkning for den enkelte afdeling.  

Afdelingerne har ikke kompetence til at forhandle med Direktoratet 
for Kriminalforsorgen, uden forudgående aftale med 
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forbundsledelsen. 

 

 
§ 23.  

Hovedbestyrelsen kan udskrive et ekstra kontingent, hvis den finder 
det nødvendigt af hensyn til forbundets administration og forsvarlige 
ledelse.  

 
§ 24.  

Hovedbestyrelsen afholder ordinært møde mindst fire gange om året. 
Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.  

Hovedbestyrelsen kan afholde ekstraordinært møde så ofte 
forbundsformanden finder det påkrævet, eller såfremt en tredjedel af 
Hovedbestyrelsen fremsætter anmodning herom. Mødet skal i så fald 
afholdes snarest og senest inden 14 dage.  

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

 
§ 25.  

Hovedbestyrelsen består af forbundsledelsen samt 
afdelingsformanden i de under § 4 nævnte afdelinger bortset fra 
afdeling Grønland.  

Afdeling Grønland kan give et medlem af hovedbestyrelsen skriftlig 
fuldmagt til at stemme for sig.  

 
§ 26.  

Ethvert hovedbestyrelsesmedlem eller enhver afdelingsbestyrelse kan 
forelægge sager for hovedbestyrelsen.  

 
§ 27.  

Alle beslutninger i hovedbestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Står 
stemmerne lige, bortfalder forslaget.  

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når forbundsformanden, eller 
ved dennes forfald forbundskassereren, og mindst halvdelen af 
stemmerne er repræsenteret.  

Det enkelte hovedbestyrelsesmedlems stemmer tæller i forhold til det 
antal medlemmer, vedkommende repræsenterer, opgjort efter 
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medlemstallet pr. 1. januar i det år, hvor hovedbestyrelsesmødet 
finder sted.  

Forbundsledelsen stemmer med én stemme hver.  
§ 28.  

Hovedbestyrelsen kan nedsætte forhandlingsudvalg, der skal bestå af 
forbundsformanden samt et eller flere hovedbestyrelsesmedlemmer 
med speciel viden på det område, der skal forhandles om.  

 
§ 29.  

Der tages referat af hovedbestyrelsens møder. Efter hvert møde får 
afdelingerne kopi af referatet.  

 

FORBUNDSFORMANDEN 

 
§ 30.  

Forbundsformanden leder forbundets daglige forretninger. 
Forbundsformanden ansætter – i samarbejde med den øvrige 
forbundsledelse – det fornødne personale til forbundskontoret og til 
redaktion af medlemsbladet.  

Hvis forbundskassereren af hovedbestyrelsen konstitueres som 
forbundsformand, konstitueres én af forbundssekretærerne samtidig 
som forbundskasserer. 
 
 
  
§ 31.  

Forbundsformanden er født medlem af forbundets repræsentation i 
Statsansattes Kartel og Nordiske Fængselsfunktionærers Union.  

 

KONTINGENT, REGNSKAB OG REVISION 

 
§ 32.  

Kontingentet bliver trukket i lønnen via Statens Centrale Lønsystem.  

 
§ 33.  

Regnskabsåret er løbende fra 1. januar til 31. december.  

Forbundskassereren modtager alle forbundets indtægter og betaler 
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alle udgifter. Forbundskassereren skal foretage registrering af disse 
indtægter og udgifter i overensstemmelse med bogføringslovens 
bestemmelser herom.  

Der skal til hver post i regnskabet forefindes behørige bilag. Alle 
regnskabsbilag på mere end kr. 20.000 samt regnskabsbilag, der 
vedrører dækning af forbundsledelsens udgifter, skal have 
forbundsformandens påtegning. Enhver regning skal angive 
anledning til, at udgiften er afholdt.  

Tegningsberettigede for forbundet er forbundsformanden og 
forbundskassereren i forening. 

Beløb udover, hvad der er fornødent til den daglige drift af forbundet, 
skal anbringes efter regler, der gælder for anbringelse af umyndiges 
midler.  

Forbundets bankforbindelse er Arbejdernes Landsbank og/eller Lån & 
Spar Bank.  

 
§ 34.  

Forbundskassen udreder alle udgifter til rejser og diæter ved 
kongressen og hovedbestyrelsesmøder.  

Udgifter til øvrige udvalgs- og forhandlingsmøder, jf. § 23, udredes 
efter aftale med forbundsledelsen.  

 
§ 35.  

Forbundskassereren tilstiller senest den 1. marts samtlige 
afdelingsformænd en genpart af det afsluttede og reviderede 
regnskab.  

 
§ 36.  

Revision af regnskabet foretages af et af hovedbestyrelsen antaget 
statsautoriseret revisionsfirma, der også foretager uanmeldte 
kasseeftersyn hos forbundskassereren.  

Desuden revideres regnskabet af de af kongressen valgte kritiske 
revisorer.  

 

MEDLEMSBLADET 

 
§ 37.  
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Forbundet udgiver medlemsbladet Fængselsfunktionæren, der 
administreres af forbundsledelsen.  

 
 

UD- OG INDMELDELSE 

 
§ 38.  

Dansk Fængselsforbund er tilsluttet Statsansattes Kartel i medfør af 
hovedaftalen, jf. tjenestemandslovens § 49.  

Udmeldelse af Statsansattes Kartel kan kun foretages efter 
forudgående behandling på ordinær eller ekstraordinær kongres og 
efter urafstemning, hvor der kræves, at 2/3 af forbundets 
medlemmer har stemt herfor.  

Indmeldelse i landsdækkende faglige hovedorganisationer kan kun 
foretages efter forudgående behandling på ordinær eller 
ekstraordinær kongres og efter urafstemning.  

Ud- og indmeldelse i andre organisationer kan kun ske efter 
vedtagelse på kongressen eller ved urafstemning. Kongressen 
fastsætter formen for tilslutning, samt om der skal afholdes 
urafstemning. 

 
§ 39.  

Forbundet kan kun opløses, når mindst 3/4 af forbundets medlemmer 
ved urafstemning har stemt herfor.  

I så fald skal forbundets midler anvendes til et for medlemmerne 
almennyttigt formål.   

 
§ 40.  

Denne vedtægt træder i kraft straks ved vedtagelsen. 

Forså vidt angår valg af de tre forbundssekretærer, sker valget af 
disse i forbindelse med ikrafttrædelsen af denne vedtægt. 

Forbundsformand, forbundsnæstformand og forbundskasserer som  
er valgt i henhold til den tidligere vedtægt forsætter indtil forbundets 
ordinære kongres den 23. – 25. maj 2007. 

Vedtaget på den ekstraordinære kongres tirsdag den 6. 
februar 2007 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg 
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