
Til alle kredsbestyrelser og repræsentanter 
 
Kære alle 
 
Det har været en turbulent tid for foreningen, siden Kathe Bjerggaard Johansen meldte sit 
kandidatur til formandsposten og blev valgt. Forløbet indtil i dag har afsløret en dårlig 
organisationskultur, hvor det er vanskeligt at løse problemer og konflikter på en inkluderende og 
demokratisk måde. 
 
Efter en valgkamp, hvor begge formandskandidater til tider blev udsat for hetz, var det svært for 
nogle at acceptere valgets udfald. Alle sejl blev sat til for at få et gyldigt valg lavet om. VI anser 
imidlertid mødet den 31.10.2020 som afsluttet, og herunder det resultat at Kathe er formand og 
har været det siden 31.10.2020, og at alle vedtagne forslag er gældende 
 
Vi anerkender, at der kan være grunde til at gentage et formandsvalg, selv om det blev gennemført 
på en korrekt måde. Men det forudsætter, at et flertal kan blive enige om en gentagelse af 
valghandlingen. 
 
Idet et mindretal kan bruge retten til at kræve et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med et 
nyt formandsvalg på dagsordenen, kan Kathe Bjerggaard Johansen forhindres i at tiltræde stillingen, 
hvis ellers polemikken mod hende ændrer flertalsforholdene. Vedtægterne giver mulighed herfor, 
selv om der i samme vedtægter står, at formanden vælges på et ordinært repræsentantskabsmøde 
for 2 år ad gangen. Hovedbestyrelsen var derfor nødt til at afveje begge bestemmelser i forhold til 
hinanden. 
 
Vi måtte søge råd og vejledning hos advokater. Vi måtte kæmpe for at få lov til det, og det lykkedes 
til sidst lige inden nytår at få en redegørelse fra advokatfirma Njord. Denne redegørelse er vedlagt 
dette brev. Vi har desuden vedlagt som dokumentation en beskrivelse af hændelsesforløbet fra den 
31.10 til 31.12.2020 
 
Advokaten advarer imod at vælge en procedure, som bagefter kunne kaste foreningen ud i en 
retssag om, hvem der er den rette formand, noget foreningen ikke kan være tjent med.  
På spørgsmålet om, hvorvidt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde - der afholdes umiddelbart 
efter afslutningen på det ordinære repræsentantskabsmøde - kan omgøre dette formandsvalg, også 
selv om hovedbestyrelsen og dirigenten anser valget som gyldigt, svarer hun, at det desværre må 
siges at være et uafklaret spørgsmål, der i sidste ende kun kan afgøres af domstolene.  
 
HB vil derfor gerne åbne op for, at repræsentanterne får mulighed for en gentagelse af 
formandsvalget, hvis det ønskes af repræsentantskabet. På den måde imødekommer vi de 3 
kredses ønske om et nyt formandsvalg, samtidig med at vi kan få afsluttet en trist og turbulent fase 
i foreningens historie. 
 
Vi ser derfor frem til et godt møde på lørdag,  
Michael Weyand, Dorte Schandorph Jensen, Peter K. H. Nielsen, Tomas Schilling Nielsen, Stina 
Lund, Tinja Vandmose, Kirstin Eliasen 
 
 


