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DEL’21

Oversigt over de fravigelser fra DJ’s vedtægter, som hovedbestyrelsen
har besluttet vedrørende delegeretmødet 2021

1.

Delegeretmødet holdes som et online-møde
Det er en uskreven forudsætning, at DJ’s delegeretmøde er et fysisk møde.
Hovedbestyrelsen har indhentet et responsum fra en advokat, der konkluderer, at det i
denne ekstraordinære situation er muligt at fravige den sædvanlige praksis med fysiske
møder under følgende forudsætninger:
Først og fremmest skal online-delegeretmødet kunne tilrettelægges og afvikles på en
sådan måde, at deltagerne har de samme rettigheder og muligheder som ved et fysisk
møde.
Herunder at medlemmerne er sikret retten til at ytre sig og retten til at stemme lige som
til et fysisk møde.
Man skal kunne sikre sig, at det er de rigtige personer, der deltager.
Man skal sikre sig, at personvalg kan foregå på en rimelig måde.
Og den elektroniske platform skal have en sådan udformning, at det ikke kræver
særlige it-egenskaber at kunne deltage i online-mødet.
Hovedbestyrelsen har på denne baggrund besluttet undtagelsesvist at gennemføre
delegeretmødet som et online-møde.
Det ovennævnte responsum ligger på DJ’s hjemmeside.

2.

Delegeretmødet holdes på én dag.
I DJ’s vedtægter er udgangspunktet, at delegeretmøder varer to dage, jf. 25 stk. 4.
Hovedbestyrelsen har af praktiske grunde besluttet at gennemføre det på én dag.
Det har først og fremmest betydning for fristerne for opstilling til personvalgene (se
punkt 4)

3.

Valgudvalg på 3 personer
Ifølge DJ’s vedtægter skal valgudvalget være på mindst 7 personer, jf. § 25 stk. 4.
Af praktiske grunde og for at kunne have valgudvalget samlet med dirigenterne og det
personale, der gennemfører de elektroniske valg, har hovedbestyrelsen besluttet, at
valgudvalget kun er på 3 personer.

4.

Frist for forslag til personvalg
Ifølge DJ’s vedtægter § 25 stk. 4 og 5 skal forslag til personvalg være afleveret senest
kl. 10 på andendagen.
Hovedbestyrelsen har besluttet, at forslag til kandidater denne gang skal afleveres
skriftligt pr. mail til dirigenterne senest 10 minutter efter, at dirigenterne meddeler, at der
er 1 time til valghandlingen.
Fristen kan tidligst være, når beretningen er behandlet og godkendt.

5.

Stillerlister: Ikke denne gang
Ifølge vedtægterne § 25 stk. 4 skal forslag til personvalg være underskrevet
af 15-20 stillere.
Da delegeretmødet foregår online, har hovedbestyrelsen besluttet, at forslag til
kandidater denne gang ikke skal være underskrevet af 15-20 stillere.
Valgudvalget undersøger fortsat forslag til kandidater, og meddeler sin indstilling til
dirigenterne.
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6.

Ophavsretsfondens bestyrelse
Ifølge vedtægterne § 25. stk. 12 skal der på delegeretmødet vælges 5 medlemmer
og 3 suppleanter fra den nyvalgte hovedbestyrelse til DJ’s Ophavsretsfonds bestyrelse.
Hovedbestyrelsen indstiller, at delegeretmødet beslutter, at hovedbestyrelsen
bemyndiges til at vælge disse medlemmer på sit første konstituerende møde efter
delegeretmødet.

7.

Ikke-delegerede DJ-medlemmer
Ifølge vedtægternes § 25 stk. 14 kan ikke-delegerede medlemmer af DJ overvære et
delegeretmøde.
Af tekniske og fortrolighedsmæssige grunde har hovedbestyrelsen besluttet at fravige
dette denne gang.

8.

Konstituering af forretningsudvalget
I henhold til hovedbestyrelsens forretningsorden § 7 stk. 1 skal der umiddelbart efter
afslutningen af et delegeretmøde holdes et hovedbestyrelsesmøde, hvor der
konstitueres et forretningsudvalg.
HB har besluttet, at konstitueringen af forretningsudvalget udsættes til det første
ordinære hovedbestyrelsesmøde, og at forretningsudvalget i perioden fra delegeretmødet til dette hovedbestyrelsesmøde består af formanden, næstformanden og de
nuværende menige FU-medlemmer, som bliver genvalgt til hovedbestyrelsen.
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