
Ændringsforslag i love for HK Sydjylland  
Ændringsforslag frembragt af afdelingsbestyrelsen i HK Sydjylland 
 

Gammel tekst (markering med gul ændret) Ændring, by tekst (markering med grøn) 

Afsnit 1 

§ 1, stk. 1. 
Foreningens navn er HK Sydjylland og er 
hjemhørende under Kolding Kommune. Afdelingen 
er i sin helhed omfattet af de til enhver tid 
gældende love for HK Danmark. 
Afdelingen er opdelt i følgende sektorer:  
- HK Handel 
- HK Privat 
- HK Kommunal 
- HK Stat 

 

§ 1, stk. 2.  
Afdelingens ledelse er ansvarlig for: At forestå den 
fælles repræsentation samt hele afdelingens 
samlede administration og økonomi, bevilge de 
fornødne midler til afdelingssektorernes arbejde, 
agitation og oplysningsvirksomhed m.m. At ansætte 
det fornødne personale i samarbejde med de 
ansatte og indgå aftaler om fastsættelse af disses 
løn- og arbejdsforhold. 

§1, stk. 2. 
Afdelingsbestyrelsen er øverste myndighed imellem 
generalforsamlingerne. 

Afsnit 2 – Generelle bestemmelser 

§ 2, stk. 1. 
Afdelingen afholder årligt en 
fællesgeneralforsamling. 

§ 2, stk. 1.  
Afdelingen afholder årligt en 
afdelingsgeneralforsamling. 

§ 2, stk. 4. 
Fællesgeneralforsamlingen kan i kongresperioden 
– efter hovedbestyrelsens forudgående 
godkendelse – iværksætte forsøg for 
generalforsamlingens gennemførelse, både hvad 
angår form, indhold og hyppigheden af afholdelse. 

§ 2, stk. 4. 
Afdelingsgeneralforsamlingen kan i 
kongresperioden – efter hovedbestyrelsens 
forudgående godkendelse – iværksætte forsøg for 
generalforsamlingens gennemførelse, både hvad 
angår form, indhold og hyppigheden af afholdelse. 

§ 2, stk. 5. 
Afdelingsformand, eller i dennes fravær en anden 
repræsentant fra afdelingens ledelse kan deltage i 
afdelingssektorernes generalforsamling og 
bestyrelsesmøder dog uden stemmeret uden for 
egen afdelingsgeneralforsamling. 

§ 2, stk. 5. 
Afdelingens formand, eller i dennes fravær en 
anden repræsentant fra afdelingens politiske 
ledelse kan deltage i afdelingssektorernes 
generalforsamling dog uden stemmeret uden for 
egen afdelingssektorgeneralforsamling. 

§ 2, stk. 6. 
Afdelingen/afdelingssektoren skal med mindste syv 
dages varsel give forbundssekretariatet meddelelse 
om afholdelse af generalforsamling, og en 
repræsentant fra forbundet er berettiget til at 
deltage i denne, dog uden stemmeret i andre 
afdelinger/afdelingssektorer end sin egen. 

§ 2, stk. 6. 
Afdelingen skal med mindste 14 dages varsel give 
forbundssekretariatet meddelelse om afholdelse af 
generalforsamling, og en repræsentant for 
forbundet er berettiget til at deltage i denne, dog 
uden stemmeret i andre 
afdelinger/afdelingssektorer end sin egen. 

Afsnit 2 – Fællesbestemmelser for afvikling af 
fælles- og afdelingsgeneralforsamlinger 

Afsnit 2 – Fællesbestemmelser for afvikling af 
afdelingsgeneralforsamling og 
afdelingssektorgeneralforsamlinger 

§ 3, stk. 1. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det 
mødte antal medlemmer. Alle beslutninger træffes 
ved almindelig stemmeflerhed (jfr. dog § 6, stk. 4). 
Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet. 

 



§ 3, stk. 2. 
Ved generalforsamlingens begyndelse vælges 
mindst én dirigent til at lede forhandlingerne. 

§ 3, stk. 2.  
Ved generalforsamlingens begyndelse vælges 
mindst én dirigent til at lede generalforsamlingen. 

§ 3, stk. 3. 
De økonomiske midler/aktiver er fælles for 
afdelingen/afdelingssektorerne. Regnskabet føres 
under ét. Det reviderede regnskab fremlægges på 
den ordinære afdelingsgeneralforsamling. 
Regnskabet følger kalenderåret. 

 

§ 3, stk. 4. 
Regnskabsføringen sker under 
afdelingsbestyrelsens ansvar. Afdelingsbestyrelsen 
forpligter ved sine handlinger og beslutninger 
afdelingen i alle forhold, under ansvar over for 
generalforsamlingen. 

 

§ 3, stk. 5. 
Alle personvalg, hvor der er mere end én kandidat, 
skal foregå ved skriftlig afstemning. 

§ 3, stk. 5. 
Alle personvalg, hvor der er mere end én kandidat, 
skal foregå ved skriftlig afstemning/digital 
afstemning. 

Afsnit 2 
Fællesgeneralforsamlinger 

Afsnit 2 
Afdelingsgeneralforsamlinger 

§ 4, stk. 1. 
Afdelingen afholder fællesgeneralforsamlingen én 
gang årligt, inden udgangen af april måned. 

§ 4, stk. 1.  
Afdelingen afholder afdelingsgeneralforsamlingen 
én gang årligt, inden udgangen af april måned. 

§ 4, stk. 2. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 
hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen ønsker 
det, eller når 5 pct. af medlemmerne skriftligt 
fremsætter motiveret begæring herom til 
bestyrelsen. 

§ 4, stk. 2 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 
hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen ønsker 
det, eller når 5 pct. af medlemmerne skriftligt 
fremsætter motiveret begæring herom til 
afdelingsbestyrelsen. 

§ 4, stk. 3.  
Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær 
fællesgeneralforsamling bekendtgøres med 
mindste 14 dages varsel. Dagsorden for 
fællesgeneralforsamlingen skal meddeles i 
bekendtgørelserne. 

§ 4, stk. 3. 
Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær 
afdelingsgeneralforsamling bekendtgøres med 
mindst 14 dages varsel. Dagsorden for 
afdelingsgeneralforsamlingen skal meddeles i 
nyhedsbrevene. 

§ 4, stk. 4. 
Til fællesgeneralforsamlingen har ethvert medlem 
adgang mod forevisning af dokumentation for 
medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i 
afstemningen med én stemme. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt.  

§ 4, stk. 4. 
Til afdelingsgeneralforsamlingen har ethvert 
medlem adgang mod forevisning af dokumentation 
for medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i 
afstemningen med én stemme. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 

§ 4, stk. 5. 
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den 
ordinære fællesgeneralforsamling, skal indsende 
disse til bestyrelsen således, at de er afdelingen i 
hænde senest syv dage før 
fællesgeneralforsamlingernes afholdelse. 

§ 4, stk. 5. 
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den 
ordinære afdelingsgeneralforsamling, skal indsende 
disse til afdelingsbestyrelsen således, at de er i 
afdelingen i hænde senest syv dage før 
afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse. 

§ 4, stk. 6. 
Forslag til behandling på en ordinær kongres skal 
være godkendt til fremsendelse på en 
fællesgeneralforsamling, som er indkaldt med en 
dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til 
kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal 
indsendes til hovedbestyrelsen senest fem 
måneder før kongressens afholdelse. 

§ 4, stk. 6. 
Forslag til behandling på en ordinær kongres skal 
være godkendt til fremsendelse på en 
afdelingsgeneralforsamling, som er indkaldt med en 
dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til 
kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal 
indsendes til hovedbestyrelsen senest fem 
måneder før kongressens afholdelse. 

§ 4, stk. 7. § 4, stk. 7. 



Der udarbejdes et referat over 
afdelingsgeneralforsamlingens beslutninger. 
Referatet fra afdelingsgeneralforsamlingen skal 
underskrives af dirigenten og afdelingsformanden, 

Afsnit 2 – Særlige regler for afdelingssektorgeneralforsamlinger 

§ 5, stk. 1. 
Ordinær afdelingssektorgeneralforsamling afholdes 
én gang årligt inden udgangen af marts måned. 

 

§ 5, stk. 2. 
Ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling 
skal afholdes, når hovedbestyrelsen, 
forbundssektorbestyrelsen eller 
afdelingssektorbestyrelsen ønsker det, eller når 5 
pct. af afdelingssektorens medlemmer skriftligt 
fremsætter motiveret begæring herom til 
afdelingssektorbestyrelsen. 

 

§ 5, stk. 3. 
Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær 
afdelingssektorgeneralforsamling bekendtgøres 
med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for 
afdelingssektorgeneralforsamlingen skal meddeles i 
bekendtgørelserne. 

5, stk. 3. 
Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær 
afdelingssektorgeneralforsamling bekendtgøres 
med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for 
afdelingssektorgeneralforsamlingen skal meddeles i 
nyhedsbrevene. 

§ 5, stk. 4. 
Til afdelingssektorgeneralforsamlingen har ethvert 
medlem af afdelingssektoren adgang mod 
forevisning af dokumentation for medlemskab. Alle 
medlemmer kan deltage i afstemningen med én 
stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 5, stk. 5 
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den 
ordinære afdelingssektorgeneralforsamling, skal 
indsende disse til bestyrelsen, således at de er 
afdelingssektoren i hænde senest syv dage før 
afdelingssektorgeneralforsamlingens afholdelse. 

§ 5, stk. 5. 
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den 
ordinære afdelingssektorgeneralforsamling, skal 
indsende disse til afdelingssektorbestyrelsen, 
således at de er afdelingssektoren i hænde senest 
syv dage før afdelingsgeneralforsamlingens 
afholdelse. 

§ 5, stk. 6. 
Forslag til behandling på en ordinær kongres skal 
være godkendt til fremsendelse på en 
afdelingssektorgeneralforsamling, som er indkaldt 
med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til 
kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal 
indsendes til hovedbestyrelsen senest seks 
måneder før kongressens afholdelse. 
 

 

§ 5, stk. 7. 
Regnskabsoversigt for de enkelte 
afdelingssektorers regnskab kan foreligge til 
orientering på de enkelte 
afdelingssektorgeneralforsamlinger. 

§ 5, stk. 7. 
Der udarbejdes et referat over 
afdelingssektorgeneralforsamlingens beslutninger. 
Referatet fra afdelingssektorgeneralforsamlingen 
skal underskrives af dirigenten og 
afdelingssektorformanden.  

Afsnit 3 – Afdelingsbestyrelsen 

§ 6, stk. 1. 
Afdelingen ledes af en bestyrelse, der består af 
afdelingsformand, afdelingssektorformændene 
samt yderligere én repræsentant for hver sektor. 
Der skal ved bestyrelsens sammensætning 
tilstræbes passende geografisk fordeling af 

§ 6, stk. 1 
Afdelingen ledes af en bestyrelse, der består af 
afdelingsformand, afdelingssektormændene, én 
repræsentant for hver sektor, samt formanden for 
HK Ungdom Sydjylland. I tilfælde af stemmelighed 
er afdelingsformandens stemme afgørende. 



bestyrelsesposterne. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

§ 6, stk. 2. 
Valgbar til afdelingsformand, bestyrelse eller revisor 
er alle medlemmer med undtagelse af medlemmer, 
der ikke betaler kontingent til forbund, sektor og 
HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er 
erhvervsaktive, dvs. er på overgangsydelse, 
pension eller i kontingentgruppen for ikke 
erhvervsaktive efterlønsmodtagere. 
Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, 
at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at 
betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed. 
For fastlønnede tillidsrepræsentanters 
vedkommende dog kun for så vidt de på valgdagen 
ikke er fyldt 63 år.  
Medlemmer, der skriftligt tilkendegiver, at de er 
villige til at modtage valg, er valgbare, selv om de 
er forhindret i at give møde på generalforsamlingen. 
De valgte fortsætter valgperioden ud (se dog stk. 
3). I tilfælde, hvor en af de nævnte 
tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, 
gælder de i § 18 nævnte bestemmelser i 
forbundslovene.  

 

§ 6, stk. 3. 
Forudsætning for valg i henhold til stk. 2 er, at de 
pågældende skal være erhvervsaktive inden for 
faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal 
udtræde af afdelingsbestyrelsen, hvis pågældende i 
valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. 
Afdelingsformanden skal til enhver tid opfylde 
gældende lov om myndighed. 

 

§ 6, stk. 4. 
Desuden vælges der 2 revisorer, hvis funktionstid 
er to år. Ved første valg (7. maj 2008) vælges den 
ene revisor kun for et år. Der vælges en 
revisorsuppleant for en periode af et år. 

§ 6, stk. 4. 
Desuden vælges der to revisorer, hvis funktionstid 
er to år. Revisorerne vælges forskudt af hinanden. 
Der vælges to revisorsuppleanter for en periode af 
et år. 

§ 6, stk. 5. 
Såfremt et afdelingsbestyrelsesmedlem i forhold til 
sine hverv misligholder disse på en måde, der kan 
sidestilles med de forhold, der er nævnt i 
funktionærlovens § 4, og som berettiger en 
arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden 
varsel, kan vedkommende efter 
afdelingsbestyrelsens beslutning suspenderes og 
suppleanten indtræde i stedet. 

 

§ 6, stk. 6. 
En repræsentant for de afdelingsansatte samt 
kontorchefen og funktionschefer har ret til at 
deltage i afdelingsbestyrelsesmøder dog uden 
stemmeret. 

§ 6, stk. 6. 
En repræsentant for de afdelingsansatte, 
kontorchefen, samt fagchefer har ret til at deltage i 
afdelingsbestyrelsesmøder dog uden stemmeret. 

§ 6, stk. 7. 
En repræsentant for HK Ungdom har ret til at 
deltage i afdelingsbestyrelsesmøder med 
stemmeret 

§ 6, stk. 7. 
OPHÆVES 

§ 6, stk. 8. 
Der udarbejdes et referat over 
afdelingsbestyrelsens og 

§ 6, stk. 8. 
Der udarbejdes et referat over 
afdelingsbestyrelsens beslutninger. Referatet skal 



fællesgeneralforsamlingens beslutninger. Referatet 
skal godkendes af afdelingsbestyrelsen, og 
underskrives af afdelingsformanden og mindst 1 
bestyrelsesmedlem, der har deltaget i det 
pågældende møde. 
Referatet fra fællesgeneralforsamlingen skal 
underskrives af dirigenten og afdelingsformanden.  

godkendes af afdelingsbestyrelsen i First Agenda 
og underskrives af afdelingsformanden og mindst et 
bestyrelsesmedlem, der har deltaget i det 
pågældende møde. 

Afsnit 4 – Afdelingssektorernes bestyrelser/tillidsrepræsentanter 

§ 7, stk. 1. 
I afdelingssektorerne fastsættes antallet af 
sektorbestyrelsesmedlemmer på 
afdelingssektorens generalforsamling. Derudover 
skal der ved sektorbestyrelsens sammensætning 
tilstræbes en passende geografisk fordeling af 
bestyrelsesposterne. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

§ 7, stk. 1 
I afdelingssektorerne fastsættes antallet af 
sektorbestyrelsesmedlemmer på 
afdelingssektorens generalforsamling. I tilfælde af 
stemmelighed er afdelingssektorformandens 
stemme afgørende. 

§ 7, stk. 2.  
Afdelingssektorgeneralforsamlingen vælger 
afdelingssektorformand. For at opnå valg kræves 
kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de 
afgivne stemmer. 

 

§ 7, stk. 3. 
Foruden afdelingssektorformand består 
afdelingssektorbestyrelsen af et antal 
bestyrelsesmedlemmer fastsat af og valgt på 
afdelingsgeneralforsamlingen.  

§ 7, stk. 3. 
Foruden afdelingssektorformand består 
afdelingssektorbestyrelsen af et antal 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fastsat af og 
valgt på afdelingssektorgeneralforsamlingen. 

§ 7, stk. 4. 
På samme møde vælges et passende antal 
suppleanter. 

§ 7, stk. 4. 
OPHÆVES 

§ 7, stk. 5. 
Valgene i stk. 2 og 4 er gældende for to år, således 
at halvdelen af bestyrelsen vælges og afgår 
samtidig med afdelingssektorformanden. 

 

§ 7, stk. 6. 
Alle medlemmer er valgbare i hvervene i stk. 2 – 4 
med undtagelse af medlemmer, der ikke er 
erhvervsaktive inden for faget eller er på 
frikontingent. 

§ 7, stk. 6. 
Alle medlemmer er valgbare til hvervene i stk. 2 og 
3 med undtagelse af medlemmer, der ikke 
erhvervsaktive inden for faget eller er på 
frikontingent. Et medlem skal udtræde af 
afdelingssektorbestyrelsen, hvis pågældende i 
valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. 
Afdelingssektorformanden skal til enhver til opfylde 
gældende lov om myndighed. 

§ 7, stk. 7. 
Afdelingssektorformanden leder afdelingssektorens 
virksomhed i overensstemmelse med de på 
afdelingssektorgeneralforsamlingen trufne 
beslutninger. Desuden har 
afdelingssektorformanden ansvaret for udførelsen 
af de pligter, som forbundets love og 
hovedbestyrelsen pålægger afdelingssektoren. 

 

§ 7, stk. 8. 
Såfremt et afdelingssektorbestyrelsesmedlem i 
forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, 
der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i 
funktionærlovens § 4, og som berettiger en 
arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden 
varsel, kan vedkommende efter 

 



afdelingsbestyrelsens beslutning suspenderes og 
suppleanten indtræde i stedet.  

§ 7, stk. 9. 
Afdelingssektorbestyrelsen afholder møde, så ofte 
afdelingssektorformanden finder det nødvendigt, 
eller når mindst tre 
afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer fremsætter 
motiveret begæring herom. 

 

§ 7, stk. 10. 
Der udarbejdes et referat over 
afdelingssektorbestyrelsens og 
afdelingssektorgeneralforsamlingens beslutninger. 
Referatet skal godkendes af 
afdelingssektorbestyrelsen og underskrives af 
afdelingssektorformanden og mindst 1 
bestyrelsesmedlem, der har deltaget i det 
pågældende møde. Skal det ændres til 
godkendelse. Referatet fra 
afdelingssektorgeneralforsamlingen skal 
underskrives af dirigenten og 
afdelingssektorformanden. 

§ 7, stk. 10. 
Der udarbejdes et referat over 
afdelingssektorbestyrelsens beslutninger. Referatet 
skal godkendes af afdelingssektorbestyrelsen i First 
Agenda. Referatet fra 
afdelingssektorgeneralforsamlingen skal 
underskrives af dirigenten og 
afdelingssektorformanden. 

NYT AFSNIT Afsnit 5 – Økonomi 

Afsnit 5 – Andre bestemmelser Afsnit 6 – Andre bestemmelser 

§ 10 
Valg af delegerede til kongressen samt de fornødne 
antal stedfortrædere skal foregå på en 
generalforsamling og foretages skriftligt, såfremt 
der er foreslået flere, end der skal vælges. 

§ 10 
Valg af delegerede til kongressen samt de fornødne 
antal suppleanter skal foregå på en 
generalforsamling og foretages skriftligt/digitalt, 
såfremt der er foreslået flere, end der skal vælges. 

§ 11  
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. maj 
2008, ændret på ordinær 
afdelingsgeneralforsamling den 10. april 2013, og 
ændret på afdelingsbestyrelsesmødet den 23. 
marts 2015. 

§ 11 
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. maj 
2008, ændret på ordinær 
afdelingsgeneralforsamling den 10. april 2013, 
ændret på afdelingsbestyrelsesmødet den 23. 
marts 2015 samt ændret på 
afdelingsgeneralforsamlingen den 25. april 2023. 

 


