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Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk

Suppleringsvalg til Organisationsudvalget
Sagens kerne
HB skal vælge et nyt medlem af OU efter Merete Vigen Hansen, der i april blev valgt til HB og
derfor ikke længere kan være medlem af et udvalg, der skal rådgive HB. Merete blev i sin tid
valgt som repræsentant fra Region Syddanmark. Sekretariatet har derfor bedt de to samråd
om hver at indstille en repræsentant, og det er sket i form af Pia Ellegaard Jørgensen fra DN
Nyborg (bilag 1) og Uffe Rømer fra DN Vejle (bilag 2).
HB skal vælge en af kandidaterne for en periode frem til midten af 2016, hvor hele udvalget er
på valg i henhold til den 3-årige valgturnus.

Om Organisationsudvalget
OU består af 8 medlemmer, som – citat fra kommissoriet: ”Har til opgave at rådgive HB om,
hvordan DN organiserer sig effektivt og demokratisk. Udvalget har særlig fokus på:
Organisatoriske forhold i afdelingsbestyrelser.
Samspillet mellem DN's forskellige organisatoriske enheder.
DN’s interne uddannelse og organisationsudvikling.
DN's interne kommunikation."
Grundidé: OU adskiller sig fra DN's øvrige faglige udvalg ved ikke af bestå af (organisations)eksperter, men af folk med praktisk (organisations)erfaring fra DN. Sådan:
OU skal overvejende bestå af medlemmer med stor erfaring fra arbejdet i en afdelingsbestyrelse, fordi afdelingerne er den alt dominerende organisatoriske enhed i DN. Derudover skal mindst ét af medlemmerne tillige have erfaring med arbejdet i DN’s netværk.
OU skal rumme land-by problemstillingen, fordi den er en vigtig grundtone i organisationen.
OU skal være geografisk repræsentativt, fordi landsdels-kultur problemstillinger ligeledes
er en vigtig grundtone i organisationen.
HB vælger medlemmer af OU, der tilsammen opfylder de under grundidéen nævnte kriterier.
Hvert samråd opfordres til at foreslå en kandidat, men hvem som helst i organisationen skal
have mulighed for at melde sig.

Nuværende medlemmer
Bjørn Petersen, DN Roskilde og (meget) netværksengageret
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Studenterafdelingen i København
John Clausen, DN Lemvig
Johnny Petersen, DN Vallensbæk-Ishøj
Kaj Edlund, DN Mariagerfjord (formand)
Maria Landschoff Gudiksen, DN Samsø
Rune Kjærgaard Lange, DN København
Observatører fra HB: Jonas Geldmann og Jørgen Jørgensen

BILAG 1: Valgprogram for Pia Ellegaard Jørgensen

Jeg har læst udvalgets kommissorium, og ser en mulighed for, gennem dette udvalg, at bruge min interesse
for og min erfaring med organisatorisk arbejde.
Organisatorisk arbejde.
Udenfor DN
Jeg har, siden min ungdom, været aktiv i bestyrelsesarbejde, både i fritiden og på arbejdspladserne. Jeg har
siddet i såvel lokale som landsdækkende bestyrelser.
Min interesse for det organisatoriske arbejde blev vakt i en periode, hvor jeg var ansat på et universitet. På
det tidspunkt eksisterede `Styrelsesloven for de højere udddannelsesinstitutioner´ stadig .
Som tillidsrepræsentant og næstformand i hovedsamarbejdsudvalget, blev jeg optaget af de demokratiske
spilleregler på arbejdspladsen. Dette både i forhold til den faglige organisation og til de demokratiske muligheder den daværende styrelseslov gav. Jeg deltog i den periode i diverse kurser om organisatoriske forhold og om samspillet mellem de forskellige organisatoriske enheder. Derudover har jeg, gennem mangeårig ansættelse i amtslig- og kommunal miljøforvaltning, fået yderligere indsigt i organisationers opbygning
og ikke mindst behovet for samarbejde mellem de forskellige forvaltninger/afdelinger.
Arbejdet i DN.
Jeg har, siden 1999, været med i bestyrelsen for en lokalkomite/afdeling. I perioden fra 2000 - 2006 var jeg
formand for den daværende lokalkomite i Ørbæk og siden 2008 afdelingsformand for DN i Nyborg.
Siden min debut som aktiv i DN, har jeg fulgt udviklingen i organisationen, herunder den store organisationsændring i.fb.m. kommunalreformen. I øvrigt en organisationsændring som var præget af god information til lokalkomiteerne og inddragelse af de aktive i diskussioner, bl.a. på et repræsentantskabs- møde og
efterfølgende på et formandskursus.
Der har løbende været arbejdet med organisationsudvikling. De sidste år bl.a. via Demokratiudredningen
som har udmøntet sig i vedtægtsændringer samt strategien En stærkere organisation-et stærkere DN.
En stærkere organisation indeholder strategiske mål og forslag til indsatser for at nå målene.
I Synlighedskataloget er der mange gode ideer til, hvordan vi styrker foreningen.
En stor del af de foreslåede indsatser, kræver afdelingernes/samrådenes medvirken.
Set fra min stol, er det, for at nå målene, vigtigt at få engageret afdelings- og samrådsbestyrelserne.
Dette engagement kan bl.a. opnås ved at tilbyde møder/kurser for afdelingsformænd/-næstformænd og
samrådsbestyrelser, hvor der er engagerende oplæg a`la Rune Engelbrecht, faglige oplæg og helt aktuelt,
oplæg om emnerne i En stærkere organisation- et stærkere DN.
Der skal efterfølgende være god tid til diskussion.
Jeg har, gennem organisationsudvalgets referater, fået et godt indtryk af arbejdet i udvalget, og `bejler´
hermed til den ledige plads.
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BILAG 2: Valgprogram for Uffe Rømer

Jeg vil gerne kandidere til den ledige plads i OU. Jeg har været medlem af DN siden 1980. I 2005
blev jeg aktiv i DN, idet jeg blev suppleant i lokalkomiteen i den gamle Vejle Kommune. Allerede
året efter blev jeg formand for lokalkomiteen. Den nye kommunalreform trådte i kraft ved årsskiftet
2006/2007. Den nye Vejle Kommune kom til at bestå af en sammenlægning af i alt 5 kommuner. Vi
fik dispensation til fortsat at have 3 selvstændige lokalkomiteer i den nye kommune, og jeg fortsatte
som formand for Vejle – Børkop lokalkomite.
Formand og næstformand for de 3 lokalkomiteer dannede et samarbejdsudvalg, og jeg blev formand
for dette udvalg, som vi i daglig tale kaldte DN – Vejle. Ved udgangen af 2012 udløb dispensationen til at organisere sig i lokalkomiteer, og i Vejle Kommune fik DN en afdelingsbestyrelse, som
jeg siden har været formand for.
Jeg har ligeledes været aktiv i Samråd Sydjylland, idet jeg i perioden 2008 – 2011 var næstformand
i samrådet.
Mine interesseområder i DN er brede og dækker faktisk hele spektret. OU har bl.a. til opgave at
rådgive Hovedbestyrelsen om, hvordan DN organiserer sig effektivt og demokratisk. OU har særlig
fokus på organisatoriske forhold i afdelingsbestyrelserne.
Efter 8 år først som formand for en lokalkomite samt et samarbejdsudvalg og siden som afdelingsbestyrelsesformand mener jeg at være rustet til arbejdet i organisationsudvalget.
Jeg er gift, og vi har 3 voksne sønner. Af uddannelse er jeg læge og var i mange år ansat som overlæge på Vejle Sygehus. Er nu blevet 67 år, men arbejder stadig næsten fuldtid. Fritiden bruges, udover DN – arbejde, i vores super økologiske have, med udøvelse af musik på udpræget amatørniveau og ture i vores skønne natur både til lands og til vands.
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