
Overholdelse af vedtægterne mht. Årsmødefrister. 
Hovedbestyrelsen skal lægge fristerne for indlevering af hovedforslag og ændringsforslag i 
overensstemmelse med vedtægternes §5 stk. 4-5.  
 

Begrundelse: 
Vedtægterne lægger fristen for hovedforslag 10 uger før årsmødet og fristen for 
ændringsforslag en måned før. Hovedbestyrelsen har i år lagt fristen for hovedforslag d. 2. 
januar, 19 uger før årsmødet. Når fristen er så tidlig giver det ikke medlemmerne reel mulighed 
for at forberede årsmødet, og det mindsker medlemmernes mulighed for at få aktuelle 
politiske spørgsmål med på årsmødet. I et kommunalvalgsår er denne tidlige frist ekstra 
uheldig idet den de facto forhindrer mindre afdelinger i at tage stilling til årsmødet, medmindre 
de vil holde møder hele juleferien.  
FU har bl.a. begrundet fristen med at det skulle være praktisk umuligt at overholde 
vedtægternes frist.  
Den praktiske umulighed synes dels begrundet i ønsket om at udsende Årsmødehæfte 1 og 2 
inden delegeretkonferencen d. 9. marts. Det er dog uklart hvorfor hovedforslagene der ikke 
angår principprogrammet ikke blot kan komme med i Årsmødehæfte 2 og ændringsforslagene 
hertil i Årsmødehæfte 3.  
En anden grund der nævnes til at overholdelse skulle være umulig er at HB senest 8 uger inden 
årsmødet skal fremsætte forslag til dagsorden med anbefaling af hvilke forslag der behandles 
og at dette ikke kan gøres kvalificeret indenfor 2 uger.  
Det hører med til billedet at de vedtægtsbestemte frister ikke har været fulgt siden de blev 
indskrevet ved årsmødet 2007. Men det har dog kunne lade sig gøre at lægge fristen mellem 11 
og 14 uger før årsmødet, indtil i år (se tabellerne). 
Det påhviler HB at tilrettelægge sit arbejde i overensstemmelse med Vedtægterne. Mener HB 
ikke at det er muligt må de fremsætte forslag til ændring af vedtægterne.  
At HB skal overholde vedtægterne kan virke som en selvfølgelighed, men det er det åbenbart 
ikke – derfor dette forslag. 
 

Tabel 1: Hovedforslag. 
Årsmøde  Dato Deadline Frist 

(Dage) 
Frist (Uger)  Afvigelse fra 

vedtægterne.  
Afvigelse   

(%) 
2008 18.-20. 

April 
31-01-08 78 11uge og 1dag 1uge og 1dag 11,4 

2009 8.-10. Maj 18-02-09 79 11uger og 
2dage 

1uge og 2dage 12,9 

2010 14.-16. Maj 17-02-10 86 12uger og 
2dage 

2uger og 2dage 22,9 

2011 20.-22. Maj 16-02-11 93 13uger og 
2dage 

3uger og 2dage 32,9 

2012 4.-6. Maj 01-02-12 93 13uger og 
2dage 

3uger og 2dage 32,9 

2013 26.-28. 
April 

28-01-13 88 12uger og 
4dage 

2uger og 4dage 25,7 



2014 16.-18. Maj 16-12-13 151 21uger og 
4dage 

11uger og 4dage 115,7 

2014(Ny) 16.-18. Maj 02-01-14 134 19uger og 1dag 9uger og 1dage 91,4 
 

Tabel 2: Ændringsforslag. 
Årsmøde  Dato Deadline Frist 

(Dage) 
Frist (Uger)  Afvigelse fra vedtægterne. 

* 
Afvigelse   

(%) 
2008 18.-20. 

April 
28-02-08 50 7uger og 1dag 20 dage 66,7 

2009 8.-10. Maj 17-03-09 52 7uger og 3dage 22 dage 73,3 
2010 14.-16. Maj 18-03-10 57 8uger og 1dag 27 dage 90 
2011 20.-22. Maj 16-03-11 65 9uger og 2dage 35 dage 116,7 
2012 4.-6. Maj 14-03-12 51 7uger og 2dage 21 dage 70 
2013 26.-28. 

April 
04-03-13 53 7uger og 4dage 23 dage 76,7 

2014 16.-18. Maj 17-02-14 88 12uger og 
4dage 

58 dage 193,3 

*NB: Måned regnet som 30 dage. 
 


