
Til kredsbestyrelsen for DcH Kreds 1. 

Jeg har modtaget referatet fra ovennævnte kredsbestyrelsesmøde og finder anledning til at korrigere forkerte 
og urigtige oplysninger. 

 
I referatet refereres kredsformanden for følgende: 

Kredsformanden 

•      Initiativfonden 

-       HB og IF havde fællesmøde for at se, om de kunne blive enige om, hvordan HB og IF kan få et godt 
samarbejde. Her blev det oplyst, at 2 medlemmer fra IF ikke havde fået/godkendt forslaget om IF 
Fundatsen. Dette er ikke oplyst nogle steder, hvilke det burde have været. HB afviser forslaget, da alle fra IF 
skal godkende dette.  

1.     At 2 medlemmer, repræsentanternes fra Kreds 3 og 6, ikke har fået/godkendt forslaget om ændring til IF fundatsen er 
urigtigt, hvilket fremgår af denne mail som jeg sendte til hele IF-bestyrelsen: 

Fra: "Kreds 1 IF" <ifmedlem@dch-kreds1.dk> 
 Sendt: 03/02/2022 19.50 
 Til: "IF-Kreds 2" <ilp@fibermail.dk>, "IF-Kreds 3" <henrik-b@live.dk>, "IF-Kreds 4" <if-
sekretaer@dch-danmark.dk>, "IF-Kreds 5" <flaaje135@gmail.com>, "IF-Kreds 
6" <Kreds6@dch-danmark.dk>, "Landskasserer" <landskasserer@dch-danmark.dk> 
 Emne: Ændringsforslag til IF Fundatsen. 

Hej Alle. 

Vedlagt finder I mit oplæg til ændringsforslag af Fundatsen, og da HB presser os på tiden ved 
først at offentliggøre deres hensigt nu og deres forslag efter den 15/02, er der kun kort tid til 
jeres respons.  

Sletninger vises som overstregninger og ny tekst vises med gul baggrund. 

Evt. kommentarer/ spørgsmål til forslaget skal være mig i hænde senest torsdag, den 
10/02 2022. 

Hører jeg ikke fra enkelte af jer, betragter jeg det som en accept, og vil fremsende forslaget 
gennem min lokalforening, da det kun er lokalforeninger der kan stille forslag iflg. 
Landsvedtægterne §12.3. 

Beklager den korte behandlingstid, men jeg er ikke herre over HB's tidsdispositioner. 

 Med venlig hilsen 

Formand DcH's Initiativfond 
Peder Søndergaard 

  

Og denne mail gav heller ikke anledning til at de to bestyrelsesmedlemmer ikke havde accepteret forslaget: 

 

Fra: "Kreds 1 IF" <ifmedlem@dch-kreds1.dk> 
 Sendt: 28/02/2022 12.53 
 Til: "IF-Kreds 2" <ilp@fibermail.dk>, "IF-Kreds 3" <henrik-b@live.dk>, "IF-Kreds 4" <if-
sekretaer@dch-danmark.dk>, "IF-Kreds 5" <flaaje135@gmail.com>, "IF-Kreds 6" <nf@dch-



kreds6.dk> 
 Emne: Re: Svar på Forslag til ændring af Initiativfondens Fundats 

Til DcH Initiativfondens(IF) bestyrelse. 

Som det er jer bekendt, har en enig Initiativfondsbestyrelse indsendt forslag til ændring af 
Initiativfondens Fundats (vedlagt) til beslutning på Landsmødet den 19/03 2022.  

Forslaget er indsendt via lokalforeningen DcH Lindholm, da DcH's vedtægter ikke giver IF 
mulighed for selv at indsende forslaget. 

HB har afvist at bringe forslaget på dagsordenen til Landsmødet. …………… 

Det skal hertil bemærkes at der i IF's bestyrelse sidder der 2 medlemmer der også er 
medlemmer i hovedbestyrelsen(HB), så det kunne tyde på at de har een mening i IF og en 
anden i HB! 

Mere tekst…………………. 

 Med venlig hilsen 

Formand DcH's Initiativfond 
Peder Søndergaard 

  

Det er normal procedure i IF, også i forbindelse med lånesager, at der sættes en deadline og hører jeg ikke 
noget betragtes det som accept. Det har der ikke tidligere været indsigelser imod, men pludselig bliver det 
åbenbart et problem! 

2.     Kredsformanden refereres også for at have sagt at den manglende accept ikke er oplyst nogle 
steder, og HB derfor afviser forslaget, da alle fra IF skal godkende dette. 

 Dette er også en urigtig information. 

Årsagen til afvisningen har HB skrevet i mail til DcH Lindholms formand og udpluk vises her: 

From: sekretariatet@dch-danmark.dk 
Sent: 25/02/22 9:17 PM 
To: Formand DcH Lindholm - Irene lønvig <formand@dch-lindholm.dk> 
Subject: Svar på Forslag til ændring af Initiativfondens Fundats 

 
Til bestyrelsen DcH Lindholm 

Tak for det fremsendte forslag til landsmødet. 

 Da DcH Håndbogen herunder orienteringer og ændringer heri, som sådan ikke er et 
anliggende for landsmødet at træffe beslutning om, mener vi ikke, at jeres 
ændringsforslag skal behandles på landsmødet. 

Mere tekst……….  

Med venlig hilsen 
og på vegne af hovedbestyrelsen 
Landsformand 
Annette Lunau 
 



Bemærk at ”Emnet” i mailen omtaler Fundats, men HB svarer med henvisning til DcH Håndbogen hvor HB 
henviser til Orienteringer. 

Altså er kredsformandens begrundelse i de manglende godkendelser, urigtige også ifølge Landsformandens 
mail. 

Venlig hilsen 
Peder Søndergaard 
Indkilde Alle 64 
9210 Aalborg SØ 
Tlf.: 6068 4069 
Mail.: peder@peders.in 
 


