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DJ’s vedtægter vedrørende ekstraordinært delegeretmøde: 
 
Vedtægternes ordlyd, §25 stk. 17:  
 
”Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med otte dages varsel,   
når hovedbestyrelsen beslutter det,  
efter begæring fra generalforsamlinger i mindst 2 kredse,  
eller efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer.” 
 

• Bestemmelsen om ekstraordinært delegeretmøde har stået uændret i DJ’s 
vedtægter i mange år. 
 

• Bortset fra skriftligheden, så er der ikke noget specificeret formkrav til 
begæringen fra de mindst 300 medlemmer. 
 
Ud fra bestemmelsens ordlyd kan der således ikke være noget krav om, at de 
pågældende eksempelvis fysisk skal underskrive begæringen. 
Der kan på den anden side være et krav om, at det skal kunne konstateres, at 
den samlede gruppe af medlemmer individuelt har tiltrådt begæringen. 
 
Der er ikke et formelt krav om, at der skal være en begrundelse for begæringen 
om et ekstraordinært delegeretmøde.  
Det er omvendt hensigtsmæssigt at angive en begrundelse.  
Ikke mindst af hensyn til hovedbestyrelsens tilrettelæggelse af dagsorden mv.  
(se herunder). 
 

• Dagsordenen for et delegeretmøde fastlægges af hovedbestyrelsen og meddeles 
ved indkaldelsen. Dette må også gælde et ekstraordinært delegeretmøde.  
 
Dagsordenens indhold må i sagens natur afhænge af baggrunden og/eller 
begrundelsen for begæringen om det ekstraordinære delegeretmøde. 
 
På dagsordenen for et ekstraordinært delegeretmøde er der som udgangspunkt 
ikke punkter på med valg af formand, næstformand, hovedbestyrelse med flere, 
da disse er valgt for to år på det ordinære delegeretmøde i april 2019. 
 

• Kravet om, at et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med otte dages varsel 
skal forstås som minimum 8 dage.  
 

• Af DJ’s delegeretvalgregler fremgår det, at valgene af delegerede til et ordinært 
delegeretmøde gælder, indtil nye valg foretages forud for det næste ordinære 
delegeretmøde. 
Det er med andre ord de delegerede, der blev valgt forud for delegeretmødet i 
april 2019, der fortsat er delegerede, og som i givet fald vil blive indkaldt til et 
ekstraordinært delegeretmøde.  
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