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Generalforsamling 2022 

Hovedbestyrelsens vedtægtsændringsforslag 

 RØD TEKST: Foreslåede ændringer 

Nr Nuværende vedtægter 

 

Ændringsforslag Bemærkninger HB’s motivation 

1 §1: Navn 

Stk.1 

Forbundets navn er Kost & 

Ernæringsforbundet 

Forbundets navn er Kost & og 
Ernæringsforbundet 

Forbundet ændrede logo efter 

hovedbestyrelsens beslutning nov. 

2018. Derefter ændrede forbundet 

skrivemåde for forbundets navn.  

En ændring af navnet skal formelt 

godkendes af Generalforsamlingen 

for, at ændringen kan ske hos 

Erhvervsstyrelsen (CVR-registret). 

Ved GF2019 skete der blot en 

redaktionel ændring af skrivemåde 

i vedtægterne. 

Hovedbestyrelsen beder 

Generalforsamlingen om en 

formel godkendelse af, at 

forbundets navn staves med  

OG i stedet for &-tegnet. 

Herefter kan navnet ændres 

hos Erhvervsstyrelsens CVR-

register. 

2 § 2 stk. 1 og 2 

Stk. 1 

Mission. 

Forbundet arbejder for, at det 

ernæringsprofessionelle fællesskab 

lykkes, styrkes og anerkendes. 

 

Vision. 

Forbundet er professionsfælleskab for 

ernæringsprofessionelle. 

 

Stk. 2 

Mission og vision søges opnået 

igennem forbundets politiske 

ambitioner: 

 Vi præger politiske beslutninger om 

kost og ernæring for at fremme et 

sundt og bæredygtigt samfund. 

Stk. 1  

Mission 
Kost og Ernæringsforbundet skal være 

en central sundhedsaktør på alle 

niveauer i Danmark. Vi giver næring til 

et sundere Danmark 

Vision 
Vi er et nærværende forbund og det 

stærkeste faglige fællesskab for 

ernæringsprofessionelle. Vi kæmper 

for, at ernæringsprofessionelle lykkes 

og deres arbejde påskønnes og 

anerkendes 

 

Stk. 2 

Samme tekst som 

hovedbestyrelsens 

generalforsamlingsforslag for 

mission og vision i 2025-strategien. 

Hvis Generalforsamlingen har 

godkendt ændring af mission og 

vision i 2025-strategien, foreslås, at 

vedtægterne også ændrer ordlyd. 

 

I modsat fald bortfalder 

ændringsforslaget til § 2. 

 

Stk. 1: Ændre mission og vision, jf. 

2025-strategiens mission og vision 

fremsat under hovedbestyrelsens 

generalforsamlingsforslag. 

 

Stk. 2 udgår, og erstattes af 2025-

strategiens formulerede 

mærkesager og organisatoriske 

Hovedbestyrelsen ønsker en 

klar overordnet retning og et 

fælles arbejdsredskab for 

forbundet med 2025-strategi 

indeholdende:  

 Mærkesager og tilhørende 

kernefortælling 

 Mission 

 Vision 

Hvis Generalforsamlingen 

godkender dette, foreslår 

hovedbestyrelsen, at 

vedtægterne ændres 

tilsvarende for Mission og 

Vision. 
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 Vi sikrer, at vores profession udvikler 

sig på et dokumenteret grundlag og 

understøtter borgernes behov. 

 Vi sikrer jobs, karrieremuligheder, 

udviklende arbejdspladser og 

attraktive løn- og ansættelsesvilkår for 

vores medlemmer. 

 

Organisatoriske ambitioner: 

 Vi har tilfredse medlemmer og et 

levende demokrati, der bygger på 

involvering, indflydelse og 

videndeling. 

 Vi understøtter medlemmernes 

individuelle behov ved at tilbyde 

services af høj kvalitet inden for løn 

og ansættelse, karriere og profession. 

 Vores tillidsvalgte er veluddannede, 

aktive meningsdannere, der øver 

indflydelse i alle sammenhænge. 

Ambitioner for medlemmerne: 

 Vores medlemmer er engagerede og 

veluddannede. 

 Vores medlemmer er kendte som 

eksperter på det kost-, ernærings- og 

sundhedsfaglige område, og er 

synlige ambassadører for 

professionsfællesskabet. 

 Vores medlemmer bidrager aktivt til 

udvikling og innovation af 

arbejdsplads, fag og forbund. 

Mission og vision søges opnået 

igennem forbundets politiske 

ambitioner: 

- Vi præger politiske beslutninger om 

kost og ernæring for at fremme et 

sundt og bæredygtigt samfund. 

- Vi sikrer, at vores profession udvikler 

sig på et dokumenteret grundlag og 

understøtter borgernes behov. 

- Vi sikrer jobs, karrieremuligheder, 

udviklende arbejdspladser og 

attraktive løn- og ansættelsesvilkår for 

vores medlemmer. 

Organisatoriske ambitioner: 

- Vi har tilfredse medlemmer og et 

levende demokrati, der bygger på 

involvering, indflydelse og 

videndeling. 

- Vi understøtter medlemmernes 

individuelle behov ved at tilbyde 

services af høj kvalitet inden for løn og 

ansættelse, karriere og profession. 

- Vores tillidsvalgte er veluddannede, 

aktive meningsdannere, der øver 

indflydelse i alle sammenhænge. 

Ambitioner for medlemmerne: 

- Vores medlemmer er engagerede og 

veluddannede. 

mål. Denne del indskrives ikke i 

vedtægterne, men alene i 2025-

strategien. 
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 - Vores medlemmer er kendte som 

eksperter på det kost-, ernærings- og 

sundhedsfaglige område, og er synlige 

ambassadører for 

professionsfællesskabet. 

- Vores medlemmer bidrager aktivt til 

udvikling og innovation af 

arbejdsplads, fag og forbund. 

3 § 7 stk. 2 

Udmeldelse skal ske skriftligt med en 

måneds varsel til udgangen af en 

måned (løbende måned plus en 

måned).  

Udmeldelse skal ske skriftligt på en 

formular/blanket på kost.dk med en 

måneds varsel til udgangen af en 

måned (løbende måned plus en 

måned). 

Udmeldelse skal ske skriftligt på 

formular/blanket på kost.dk. 

Hovedbestyrelsen ønsker, at 

en udmeldelse sker på et 

oplyst grundlag, og 

forbundet samtidig får mere 

detaljeret viden om grunden 

til udmeldelsen mhp. at 

forbedre forbundet og dets 

service og mulighed for 

fastholdelse/genindmeldelse. 

4 § 7 stk. 2 

Udmeldelse skal ske skriftligt med en 

måneds varsel til udgangen af en 

måned (løbende måned plus en 

måned).  

Udmeldelse skal ske skriftligt med en 

måneds varsel til udgangen af en 

måned (løbende måned plus en 

måned). 

Udmeldelse af 

virksomhedsmedlemskab skal ske 

halvårligt. 

Virksomhedsmedlemskab – udmel-

delse kan ske halvårligt.  
Forslag, da virksomhedsmedlem-

skab betales 1 x årligt. 

Hovedbestyrelsen vil gerne 

give virksomheds-

medlemskaber mulighed for 

at udmelde sig halvårligt, da 

de i dag er bundet for et år. 

5 § 9 stk. 6 

Medlemmer, der er i restance med to 

gange kontingent, slettes som 

medlemmer af forbundet og kan først 

genoptages, når restancen er betalt. 

 

Medlemmer, der er i restance med to 

gange kontingent, slettes udmeldes 

som medlemmer af forbundet og kan 

først genoptages efter fem år, når 

medmindre restancen er betalt. 
 

En ændring betyder, at et medlem, 

der er udmeldt pga. restance, efter 

fem år kan indmelde sig uden at 

skulle betale restancen.  

Hovedbestyrelsen ønsker at 

indføre en 5-års-regel for 

udmeldte medlemmer pga. 

restance, sådan som det 

kendes fra SKAT’s regler om 

forældelse for at øge 

muligheden for 

genindmeldelse. 
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6 
§ 11 stk. 3 

Medlemmer med fuldt medlemskab 

har adgang til at deltage på 

generalforsamlingen, og har ved 

fysisk tilstedeværelse tale- og 

stemmeret. 

….. 

….. 
 
Stk. 4  

Tid og sted for generalforsamling 

offentliggøres i fagbladet og/eller på 

hjemmesiden senest 11 uger før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Tilmeldingsfrist for alle medlemmer 

senest fire uger før afholdelse. 

Dagsorden udsendes til 

hovedbestyrelsen og de tilmeldte 

senest fire uger før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Medlemmer med fuldt medlemskab 

har adgang til at deltage på general-

forsamlingen, og har ved fysisk 

tilstedeværelse tale- og stemmeret. 

Ved pandemier og/eller andre 

nationale kriser e. lign., kan 

generalforsamlingen gennemføres 

virtuelt. Denne beslutning træffes i så 

fald af hovedbestyrelsen.   
 

 Med de seneste års 

erfaringer med en pandemi 

ser hovedbestyrelsen behov 

for, at vedtægterne skal give 

mulighed for at kunne 

afholde Generalforsamlingen 

virtuelt. 

7 § 17 Stk. 4 

Regionerne afholder 

regionsgeneralforsamlinger hvert 

tredje år i april måned. 

 

Medlemmer med fuldt medlemskab 

indkaldes skriftligt senest fire uger før 

regionsgeneralforsamlingens 

afholdelse. Der indkaldes samtidig 

kandidater til valg til 

regionsbestyrelse. 

 

Regionsbestyrelsen fastsætter 

dagsorden for 

§ 17 stk. 4 

Regionerne afholder 

regionsgeneralforsamlinger hvert 

tredje år i april måned. 

 

Medlemmer med fuldt medlemskab 

indkaldes skriftligt senest fire uger før 

regionsgeneralforsamlingens 

afholdelse. Der indkaldes samtidig 

kandidater til valg til 

regionsbestyrelse. 

 

Ved pandemier og/eller andre 

nationale kriser e. lign., kan 

 Hovedbestyrelsen foreslår 

denne ændring, så der er 

parallelitet i ændrings-

forslaget til § 11 stk. 3.  
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regionsgeneralforsamlingen. Denne 

skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

 Beretning om arbejdet i regionen 

 Offentliggørelse af valgresultat: 

Regionsformand 

 Valg til regionsbestyrelse. 

 

Regionsbestyrelsen indkalder derud-

over som minimum alle medlemmer 

med fuldt medlemskab til møde midt-

vejs i regionsgeneralforsamlingsperio-

den, hvor dagsordenen skal indeholde 

midtvejsstatus på hovedbestyrelsens 

arbejde. 

 

regionsgeneralforsamlingen 

gennemføres virtuelt. Denne 

beslutning træffes i så fald af 

regionsbestyrelsen. 

 

Regionsbestyrelsen fastsætter 

dagsorden for regionsgeneral-

forsamlingen. Denne skal mindst 

indeholde følgende punkter: 

 Beretning om arbejdet i regionen 

 Offentliggørelse af valgresultat: 

Regionsformand 

 Valg til regionsbestyrelse. 

 

Regionsbestyrelsen indkalder derud-

over som minimum alle medlemmer 

med fuldt medlemskab til møde midt-

vejs i regionsgeneralforsamlingsperio-

den, hvor dagsordenen skal indeholde 

midtvejsstatus på hovedbestyrelsens 

arbejde. 

 

8 § 19 stk. 1 
I overensstemmelse med de til enhver 

tid gældende aftaler mellem 

forbundet og respektive 

arbejdsgiverorganisationer vælger 

medlemmerne tillidsrepræsentanter. 

 

Stk.1 
Valg af tillidsrepræsentant og 

suppleant finder sted efter de til 

enhver tid gældende aftaler mellem 

forbundet og respektive 

arbejdsgiverorganisationer. 

Sætning om, at kun medlemmer 

kan stemme, er fjernet. 

Rettelse til, at ALLE kan stemme 

foreslås indskrevet i stk. 2 

nedenstående.  

Hovedbestyrelsen foreslår 

ændringer i stk. 1 og 2, 

således, at det svarer til de 

aftaler, der er indgået 

mellem forbundet og 

arbejdsgiverorganisationerne 

om, at alle kan stemme og 

altså ikke kun medlemmer af 

forbundet. 

 § 19 stk. 2 Stk. 2 ”som udgangspunkt” medtages for 

at tage højde for, at kolleger rent 

Hovedbestyrelsen foreslår 

ændringer i stk. 2, så praksis 
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Tillidsrepræsentanter og suppleanter 

vælges for to år ad gangen, hvilket 

gælder fra den dag, valget er 

foretaget. Valgene finder sted på et 

møde, indvarslet 14 dage forinden på 

den pågældende institution. 

Afstemning sker ved personligt 

fremmøde. I tilfælde af stemmelighed 

skal der foretages omvalg. Ved 

fornyet stemmelighed afgøres valget 

ved lodtrækning- 

 

Det henstilles, at tillidsrepræsentant 

og suppleant vælges forskudt, f.eks. 

vælges tillidsrepræsentanter i ulige år 

og suppleanter i lige år. Denne 

henstilling er gældende, hvor der ikke 

er indgået medindflydelsesaftale. 

 

Tillidsrepræsentanter og suppleanter 

vælges som udgangspunkt for to år ad 

gangen, hvilket gælder fra den dag, 

valget er foretaget. Valgene finder 

sted på et møde, indvarslet 14 dage 

forinden på den pågældende 

institution. Det skal sikres, at alle på 

arbejdspladsen inden for tillids-

repræsentationens dækning, gøres 

opmærksom på valghandlingen og 

dermed også har adgang til at opstille 

kandidater. Forbundet anerkender 

ikke valg af tillidsrepræsentanter, der 

ikke er organiseret i forbundet, eller i 

tilfælde af valgforbund det forbund, 

hvor valgte tillidsrepræsentant 

organisatorisk hører til gennem sin 

uddannelse og/eller overenskomst. 

Afstemning sker ved personlig tilste-

deværelse, enten fysisk eller virtuelt.  

I tilfælde af stemmelighed skal der 

foretages omvalg. Ved fornyet 

stemmelighed afgøres valget ved 

lodtrækning.  

Det henstilles, at tillidsrepræsentant 

og suppleant vælges forskudt, f.eks. 

vælges tillidsrepræsentanter i ulige år 

og suppleanter i lige år. Denne 

henstilling er gældende, hvor der ikke 

er indgået medindflydelsesaftale. 

faktisk kan indkalde til ny 

valgforsamling og vælge ny TR, HVIS 

de ikke er tilfredse med den 

aktuelle. Dette er i 

overensstemmelse med aftaler 

med arbejdsgiverorganisationerne.  

Sætningen ”Det skal sikres, at…..” 

medtages for at rette op på 

vedtægtens aktuelle ordlyd , som er 

faktuelt forkert. ALLE, ikke kun 

medlemmer, har stemmeret, jf. 

aftalerne med 

arbejdsgiverorganisationerne.  

”enten fysisk eller virtuelt” medtages 

for at sikre, at valg også kan 

gennemføres, hvor medarbejderne 

er spredt på flere matrikler. Uanset 

om det er på fx 

daginstitutionsområdet med 

mange kostfaglige eneansvarlige, 

på Grønland eller andre steder 

med naturligt langt mellem 

institutionerne. Stemmeafgivelse 

kan ikke ske pr. fuldmagt. 

 

for indkaldelse og opstilling 

til samt afvikling af valg af 

tillidsrepræsentant og 

suppleant er helt beskrevet. 

 


