
 

 

Referat af CS ekstraordinære kongres 

9. februar 2022 

Munkebjerg Hotel- og Konferencecenter 

 

DAGSORDEN 

1. Formanden åbner kongressen 

2. Valg af dirigent 

3. Dirigenten konstaterer, om kongressen er lovligt indkaldt 

4. Valg af stemmetællere og referent 

5. Dirigenten konstaterer antal delegerede samt stemmefordelingen ved skriftlig afstemning 

6. Dirigenten læser dagsordenen op 

7. Behandling af hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 

- Formand Jesper Korsgaard Hansen motiverer forslaget 

- Hovedbestyrelsens forslag vil blive behandlet således, at de enkelte bestemmelser 

(delelementer af forslaget) og de tilhørende ændringsforslag sættes til debat og afstemning 

separat 

8. Eventuelt 

9. Formanden afslutter kongressen 

 

 

 

REFERAT 

1. Åbning af kongressen 

CS formand åbnede kongressen og gav en kort orientering om dagens program. 

 

2. Valg af dirigent 

Hovedbestyrelsen indstillede Advokat Dan Terkildsen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater. 

 

3. Dirigenten konstaterer, om kongressen er lovligt indkaldt 

Dirigenten konstaterede, at kongressen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne, idet man har indkaldt med 

samme varsel, som ville være gældende ved en ordinær kongres uanset at indkaldelsesvarslet er kortere i 

forbindelse med en ekstraordinær kongres. 
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4. Valg af stemmetællere og referent  

Hovedbestyrelsen havde indstillet de kritiske revisorer Ole Skjødt og Kell Lythje Andersen som 

stemmetællere, og de blev valgt uden modkandidater.  

Hovedbestyrelsen havde indstillet Jane Munk som referent, og hun blev valgt uden modkandidater. 

 

5. Dirigenten konstaterer antal delegerede samt stemmefordelingen ved skriftlig afstemning 

Dirigenten konstaterede, at der var afdelinger og hovedbestyrelsesmedlemmer til stede, der 

repræsenterede 5887 stemmer ud af 6.824 mulige. Fysisk var der fremmødt 106 delegerede. 

 

6. Dirigenten læser dagsordenen op 

Dirigenten gennemgik dagsordenen og forklarede, hvordan vedtægtsforslaget vil blive behandlet punkt for 

punkt, samt hvordan en eventuel afstemning vil komme til at foregå. 

Dirigenten orienterede om, at der var 16 elementer i forslaget, der skulle gennemgås, drøftes og vedtages 

separat. 

 

 

7. Behandling af hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 

CS formand gav en kort motivation af Hovedbestyrelsens forslag.   

Herefter tog dirigenten over og gennemgik de forskellige delelementer af forslaget:  

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Forslaget vedrørende § 1 om ændring af hjemsted, således at det nu er Region Hovedstaden blev vedtaget 

af kongressen – enstemmigt og uden afstemning.  

 

§ 2 Formål 

Forslaget vedrørende § 2 om ændring af foreningens formål blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og 

uden afstemning.  

 

§ 4 Medlemskredsen  

Stk. 2  

Forslaget vedrørende § 4 stk. 2 om hvem, der kan være medlemmer af foreningen blev vedtaget af 

kongressen – enstemmigt og uden afstemning.  
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Stk. 4 

Forslaget vedrørende § 4 stk. 4 om, at udmeldelse nu kan ske med 1 måneds varsel, blev vedtaget af 

kongressen – enstemmigt og uden afstemning.  

 

Stk. 5  

Forslaget vedrørende § 4 stk. 5 om ændring af eksklusionsbestemmelsen blev vedtaget af kongressen – 

enstemmigt og uden afstemning.  

 

§ 5 Afdelinger  

Stk. 1 

Forslaget vedrørende § 5 stk. 1 om, at afdelingerne skal følge en standardvedtægt fastlagt af 

hovedbestyrelsen, blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden afstemning. 

Stk. 2  

Forslaget vedrørende § 5 stk. 2 om, at afdelingernes økonomi som udgangspunkt styres centralt, blev 

vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden afstemning. 

Stk. 5 

Forslaget vedrørende § 5 stk. 5 om, at afdelingsformændene skal være tillidsrepræsentanter blev vedtaget 

af kongressen – enstemmigt og uden afstemning. 

 

§ 6 Kongres  

Stk. 3 

Forslaget vedrørende § 6 stk. 3 om, at kun tillidsrepræsentanter eller disses suppleanter kan være 

delegerede til kongressen, blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden afstemning. 

Stk. 7 

Forslaget vedrørende § 6 stk. 7 om, at krav om skriftlig afstemning kræver 10 delegerede, og at personvalg 

skal ske skriftligt, blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden afstemning. 

Stk. 8 

Forslaget vedrørende § 6 stk. 8 om ændring af dagsorden for kongressen primært valg af 1 næstformand 

blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden afstemning. 

Stk. 11-16 

Forslaget vedrørende § 6 stk. 11-16 om en procedure for valg af hovedbestyrelsesmedlemmer i de enkelte 

valggrupper blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden afstemning. 

Stk. 17 
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Forslaget vedrørende § 6 stk. 17 om, at indkaldelsesvarslet til ekstraordinær kongres forlænges til 4 uger 

blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden afstemning. 

 

 

§ 7 Hovedbestyrelsen  

Stk. 2 

Forslaget vedrørende § 7 stk. 2 om, at et medlem skal forlade sin post i hovedbestyrelsen, hvis den 

pågældende ikke længere er tilknyttet sin valggruppe blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden 

afstemning. 

Stk. 3  

Det tidligere stillede ændringsforslag om valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer i CS indenfor Søværnets 

område stillet af Jesper R Mortensen, afdeling 3. Eskadre, var trukket tilbage. 

Ingen af de delegerede ønskede at opretholde det pågældende forslag, som herefter er bortfaldet. 

Der var herefter 2 tilbageværende ændringsforslag til dette punkt fra Martin Ramsdal Petersen, afdeling 

Fredericia, og Kenni B. Haslund, afdeling Holstebro. 

Hovedbestyrelsen havde for delvist at imødekomme de 2 ændringsforslag ændret pkt. 2 i stk.3 til følgende 

formulering: 

” Hvis formand eller næstformand genvælges til formandskabet, gælder bestemmelsen om at kunne sidde i 

mindst 2 perioder ikke. 

Da ingen ønskede at opretholde den oprindelige formulering af § 7 stk.3 2. pkt. indeholdt 

hovedbestyrelsens forslag herefter den pågældende formulering. 

Herefter bad dirigenten forslagsstillerne om at motivere deres forslag.  

Martin Ramsdal Pedersen fra Fredericia motiverede sit ændringsforslag og foreslog, at man stemmer nej til 

hovedbestyrelsens forslag, da kongressen selv kan tage beslutning om hvem der er egnede som kandidat til 

formandskabet.  

Kenni Bjerre Haislund fra Holstebro motiverede sit forslag om at sammenskrive stk. 3 og stk. 4 ud fra den 

forståelse, at stk. 4 vil gå ind og understøtte stk. 3, således at man kan vælges til formandskabet, selvom 

man skal pensioneres indenfor den sidste af de to valgperioder.    

Der var herefter debat i salen om, hvordan det oprindelige vedtægtsforslag og ændringsforslagene skulle 

tolkes og forskellen var, hvorvidt der ved førstegangsvalg var krav om at man var tjenestegørende i hele 

periode 2 (Hovedbestyrelsens forslag) eller om det er tilstrækkeligt at være tjenestegørende på tidspunktet 

for valget til den 2. periode (ændringsforslagene) 

Dirigenten konkluderede på debatten, at han sendte hovedbestyrelsens forslag til afstemning.  

Hvis hovedbestyrelsens forslag ikke blev vedtaget med den fornødne majoritet, ville konsekvensen være at 

ændringsforslagene var at betragte som vedtaget af kongressen.  
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Resultatet af afstemningen var 3608 stemmer for hovedbestyrelsens forslag og 2279 stemmer imod.  

Dirigenten kunne dermed meddele kongressen, at hovedbestyrelsens forslag var forkastet, da der ikke er 

2/3 flertal for det (krævede 3925) 

Da hovedbestyrelsens forslag ikke blev vedtaget, var ændringsforslaget samtidigt vedtaget. 

På baggrund af drøftelserne og afstemningen får § 7 stk.3 følgende formulering i CS nye vedtægter.  

 

Stk. 3.  Ved førstegangsvalg af formand eller næstformand skal de pågældende kunne vælges 

for mindst to kongresperioder således at de skal være tjenestegørende på tidspunktet for 

valget til den anden kongresperiode. 

 

Hvis formand eller næstformand genvælges til formandskabet, gælder bestemmelsen 

om at kunne sidde i mindst to perioder ikke. 

 

Stk. 4 

Forslaget vedrørende § 7 stk. 4 om, at en formand og næstformand kan genvælges for en fuld 

kongresperiode selvom de i løbet af perioden ikke længere måtte være tjenestegørende indenfor 

Forsvarsministeriets regi blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden afstemning eller kommentarer 

Stk. 8 

Forslaget vedrørende § 7 stk. 8 om, at mindst 2/3 af Hovedbestyrelsens medlemmer skal være til stede for, 

at Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, og at formandens stemmer er udslagsgivende ved 

stemmelighed, blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden afstemning eller kommentarer 

 

§ 8 Regioner (fjernelse af § 8 vedr. regioner) 

Forslaget vedrørende § 8 (i vedtægterne fra 2014) blev vedtaget af kongressen – enstemmigt og uden 

afstemning eller kommentarer 

 

§ 8 Tegningsregel 

Forslaget vedrørende ny § 8 om, at CS tegnes af formanden og næstformanden i forening blev vedtaget af 

kongressen – enstemmigt og uden afstemning eller kommentarer 

 

§ 14 Opløsning 

Forslaget vedrørende § 14 om, at opløsning af CS kræver et kvalificeret flertal på 3/4 blev vedtaget af 

kongressen – enstemmigt og uden afstemning eller kommentarer 
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Hermed kunne dirigenten afslutte punkt 7 på dagsordenen med en orientering om, at de nye vedtægter 

trådte i kraft ved afslutningen af kongressen.  

Det betyder blandt andet, at hovedbestyrelsen snarest muligt skal konstituere sig på ny frem mod den 

ordinære kongres i november med 1 næstformand til erstatning for de nuværende 5 næstformænd. 

Dirigenten præciserede således, at der jf. de nye vedtægter ikke længere er fem næstformænd, men at der 

jf. § 8 alene kan være én næstformand til at tegne foreningen sammen med formanden.   

 

8. Eventuelt 

CS formand spurgte dirigenten, om der var hundrede procent forståelse for, hvad der var blevet stemt 

igennem ved § 7 stk. 3. Dirigenten svarede, at det var der. 

Martin Ramsdal Pedersen fra afdeling Fredericia bemærkede, at han var chokeret over, at der havde været 

tvivl om forståelsen af paragraf 7 stk. 3. og at det fik ham til at tvivle på, om advokatens rådgivning var 

brugt hensigtsmæssigt af bestyrelsen.  

Både dirigent og CS formand svarede, at der havde været et godt samarbejde mellem hovedbestyrelsen og 

advokaten i udarbejdelsen af vedtægtsforslaget. 

 

9. Formandens afslutning 

CS formand takkede de delegerede for at støtte op om hovedbestyrelsens forslag. Afslutningsvis gav han en 

kort orientering om, at CS sekretariat var i gang med at forberede et svarberedskab til de spørgsmål, som 

tillidsrepræsentanterne får fra medlemmerne i forhold til beredskabsforøgelsen som følge af situationen i 

Ukraine. 

Jakob Asferg fra afdeling FE bemærkede, at det generelle beredskabsniveau i Danmark ikke er ændret.  

Herefter lukkede CS formand kongressen. 

 

 

København, 20. februar 2022 

 

     

…………………………     …………………………….. 

Advokat Dan Terkildsen                                                        Jane Munk 

Dirigent                               Referent  
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