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Bilag 1 – forslag om ændring af kredsens vedtægter  
  

Bilag til punkt 6.1 til Danske Kreds’ generalforsamling 23.maj 2019 

Nuværende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Kommentar 
1.1 
Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige 
organisation i Danske Bank-koncernen. Dens 
hjemsted er København. 
 

1.1 
Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige 
organisation i Danske Bank-koncernen. Dens 
hjemsted er Høje Taastrup. 

 
Danske Kreds har siden 1.7.2003 haft adresse i 
Høje Taastrup. Ifølge ”standardvedtægter for 
kredse i Finansforbundet” skal hjemsted fremgå 
af vedtægterne og være en primærkommune. 
 

2.1 
Danske Kreds skal varetage medlemmernes (jf. 
pkt. 3) interesser i alle forhold, der vedrører 
deres stilling som ansatte i Danske Bank-
koncernen - eller andre virksomheder jf. pkt. 3.1 
- eller som arbejdsledige efter beskæftigelse i 
denne. 
 

2.1 
Danske Kreds skal varetage medlemmernes (jf. 
pkt. 3) interesser i alle forhold, der vedrører 
deres stilling som ansatte i Danske Bank-
koncernen - eller andre virksomheder jf. pkt. 3.1 
- eller som ledige efter beskæftigelse i denne. 
 

 
Ændring af ordet ”arbejdsledige” til ”ledige”. 

3.2 
I tilfælde af arbejdsløshed kan tilhørsforholdet til 
Danske Kreds bibeholdes. Pensionister og 
efterlønsmodtagere kan beholde tilhørsforholdet 
uden stemmeret og valgbarhed. Øvrige 
medlemmer har stemmeret og er valgbare jf. pkt. 
4.4. 
 

3.2 
Ledige kan beholde tilhørsforholdet til Danske 
Kreds med stemmeret, men uden valgbarhed. 
Pensionister og efterlønsmodtagere kan beholde 
tilhørsforholdet uden stemmeret og valgbarhed. 
Øvrige medlemmer har stemmeret og er 
valgbare jf. pkt. 4.4. 
 
 

 
Omformulering af første linje.  
Formuleringen ”i tilfælde af arbejdsløshed” 
byttet ud med ”ledige”.  
Derudover en præcisering af, at ledige har 
stemmeret, men er ikke valgbare.  
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4.4 
 
… 

Arbejdsledige medlemmer skal tilmelde sig den 
ordinære generalforsamling senest 4 uger før 
den ordinære generalforsamling og senest 4 
hverdage før den ekstraordinære 
generalforsamling. Af og blandt de tilmeldte og 
fremmødte arbejdsledige vælges der, ½ time før 
generalforsamlingen begynder, et antal 
delegerede, svarende til 1 delegeret pr. 20 
ledige opgjort 5 uger før den ordinære 
generalforsamling og 1 uge før en ekstraordinær 
generalforsamling. 

 
 

 
4.4 
 
… 

Ledige medlemmer skal tilmelde sig 
generalforsamlingen senest 4 uger før den 
ordinære generalforsamling og senest 4 
hverdage før den ekstraordinære 
generalforsamling. Af og blandt de tilmeldte og 
fremmødte arbejdsledige vælges der, ½ time før 
generalforsamlingen begynder, et antal 
delegerede, svarende til 1 delegeret pr. 
påbegyndt 20 ledige opgjort 5 uger før den 
ordinære generalforsamling og 1 uge før en 
ekstraordinær generalforsamling. 

 

 
 
 
 
 
Ordet ”arbejdsledige” ændres til ”ledige”. 
 
Ordene ”den ordinære generalforsamling” 
ændres til ”generalforsamlingen”. 
 
 
 
 
Ordet ”påbegyndt” tilføjes, så det bliver tydeligt, 
at for hver 1-20 ledige vælges der 1 delegeret. 

 
4.8 
Valg til bestyrelsen gælder for en 3-årig periode. 
Afgår et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode 
indtræder den suppleant, der har opnået flest 
stemmer ved det seneste valg i det afgåede 
bestyrelsesmedlems valgperiode.  
 

 
4.8 
Valg til bestyrelsen gælder for en 3-årig periode. 
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden 
indtræder 1. suppleanten i den resterende del af 
valgperioden.   
 

 
 
Ordet ”sin” slettes, da der er ens valgperioder for 
alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sætningen ”den suppleant, der har opnået flest 
stemmer ved det senest valg …” slettes og det 
specificeres, at det er 1.suppleanten, der 
indtræder.  
Dette begrundet i, at suppleanterne kan være 
valgt på forskellige tidspunkter – f.eks. ved 
suppleringsvalg på repræsentantskabsmøde og 
der derfor kan være forskel i, hvor mange 
stemmer suppleanterne hver især har fået.  
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4.9 
Generalforsamlingen vælger 3 
bestyrelsessuppleanter for en 3-årig periode jf. 
6.1. 
 

 
4.9 
Generalforsamlingen vælger 3 
bestyrelsessuppleanter for en 3-årig periode jf. 
6.1. samt ved suppleringsvalg jf. 8.6. 
 

 
 
 
Sætningen ”samt ved suppleringsvalg jf. 8.6” 
tilføjet, så det tydeliggøres, at suppleanter dels 
kan vælges på generalforsamlingen og dels ved 
suppleringsvalg på repræsentantskabsmøde.  
 

 
4.9 
Generalforsamlingen vælger 3 
bestyrelsessuppleanter for en 3-årig periode jf. 
6.1. 
 

 
4.9 
Generalforsamlingen vælger 3 
bestyrelsessuppleanter for en 3-årig periode jf. 
6.1. samt ved suppleringsvalg jf. 8.6. 
 
Suppleanter valgt på repræsentantskabsmøde 
anses for valgt efter de generalforsamlingsvalgte 
suppleanter, således at de valgte suppleanter på 
repræsentantskabsmødet er de sidste til at 
indtræde i hvervet.  
 
Suppleanter valgt på repræsentantskabsmøde 
vælges frem til næstkommende ordinære 
generalforsamling.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Nyt afsnit, der præciserer rækkefølgen af 
suppleanter. Da der kan vælges suppleanter både 
på generalforsamling og som suppleringsvalg til 
repræsentantskabsmødet kan der være forskel i 
hvor mange stemmer, den enkelte kandidat har 
fået. Denne bestemmelse præciserer hierarkiet 
således, at de suppleanter, der er valgt på 
generalforsamlingen har de øverste 
suppleantpladser og der suppleres på de 
nederste pladser med de kandidater, der 
eventuelt vælges på et repræsentantskabsmøde.  
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4.14 
Der udarbejdes et skriftligt sammendrag fra 
generalforsamlingen. Sammendraget 
offentliggøres på Danske Kreds’ hjemmeside 
senest 4 uger efter afholdelse af 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen optages på elektronisk 
medie, og interesserede kan rekvirere kopi af 
optagelsen. 
 

 
4.14 
Der udarbejdes et skriftligt sammendrag fra 
generalforsamlingen. Sammendraget 
offentliggøres på Danske Kreds’ hjemmeside 
senest 4 uger efter afholdelse af 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen optages på elektronisk 
medie. og interesserede kan rekvirere kopi af 
optagelsen. 
                                                                          
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sætningen ”… , og interesserede kan rekvirere 
kopi af optagelsen” slettes.  
 
Formuleringen svarer således til 
Finansforbundets vedtægter om optagelse af 
Landsmødet.  

 
4.15 
 
… 

De delegerede er kredsens tillidsmænd på 
tidspunktet for den ekstraordinære 
generalforsamlings afholdelse. De delegeredes 
antal stemmer ved generalforsamlingen opgøres 
som beskrevet i pkt. 4.4 afsnit 3 - 8. 

 

 
4.15 
 
… 
 
De delegerede er kredsens tillidsmænd på 
tidspunktet for den ekstraordinære 
generalforsamlings afholdelse. De delegeredes 
antal stemmer ved generalforsamlingen opgøres 
som beskrevet i pkt. 4.4 afsnit 3 – 8 samt for 
ledige som beskrevet i pkt. 4.4 afsnit 12.  
 

 
 
 
 
 
Sætningen ”samt for ledige som beskrevet i pkt. 
4.4 afsnit 12” tilføjes, så det bliver tydeligt, at 
ledige også har stemmeret på ekstraordinære 
generalforsamlinger samt at stemmerne opgøres, 
som ved ordinære generalforsamlinger.  
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7.1 
Ved urafstemninger træffes afgørelsen ved 
simpel stemmeflerhed. Ved urafstemning om 
vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer for ændringen. Pkt. 13 og pkt. 
14 kan kun ændres, såfremt 3/4 af de afgivne 
stemmer er for ændringen. 
 
 
 

 
7.1 
Ved urafstemninger træffes afgørelsen ved 
simpel stemmeflerhed. Ved urafstemning om 
vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer for ændringen. Pkt. 13 og pkt. 
14 i vedtægterne kan kun ændres, såfremt 3/4 af 
de afgivne stemmer er for ændringen. 
 

 
 
Ordene ”i vedtægterne” tilføjes, så det fremgår 
tydeligt, at det er pkt. 13 og 14 i vedtægterne, 
der er tale om.  

 
7.3 
Ved urafstemninger skal stemmesedler, senest 
14 dage efter de er udsendt, være 
stemmeudvalgets formand i hænde. Optælling af 
stemmer foretages af stemmeudvalget. 
 

 
7.3 
Ved urafstemninger skal stemmesedler, senest 
14 dage efter de er udsendt, være 
stemmeudvalgets formand i hænde. Optælling af 
stemmer foretages af stemmeudvalget. 
Stemmeudvalget til en urafstemning udgøres af 
kredsens 2 valgte interne revisorer samt 
kredsens kontorleder. Sidstnævnte er formand 
for stemmeudvalget.  
 

 
 
Sætningen ”Stemmeudvalget til en urafstemning 
udgøres af kredsens 2 valgte interne revisorer 
samt kredsens kontorleder. Sidstnævnte er 
formand for stemmeudvalget” tilføjes, da det i de 
nuværende vedtægter ikke fremgår, hvem der 
udgør stemmeudvalget ved en urafstemning, 
samt hvem der er formand for stemmeudvalget.  
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13 Sammenslutning med andre 
foreninger/kredse 
13.1 
I forbindelse med Danske Bank-koncernens 
fusion og/eller opkøb af anden virksomhed skal 
der optages drøftelser mellem de berørte 
personaleforeninger og/eller kredse om de 
fremtidige organisatoriske forhold. Disse 
drøftelser skal under hele processen tage 
udgangspunkt i et princip om ligeværdighed 
mellem parterne. 
 
Forslag om sammenslutning med andre 
personaleforeninger og/eller kredse skal 
forelægges generalforsamlingen. Vedtager 
generalforsamlingen forslaget med simpel 
stemmeflerhed, udsendes forslaget til 
urafstemning blandt samtlige medlemmer. 
 
 

 
 
 
13.1 
I forbindelse med Danske Bank-koncernens 
fusion og/eller opkøb af anden virksomhed skal 
der optages drøftelser mellem de berørte 
personaleforeninger og/eller kredse om de 
fremtidige organisatoriske forhold. Disse 
drøftelser skal under hele processen tage 
udgangspunkt i et princip om ligeværdighed 
mellem parterne. Drøftelserne følger under hele 
processen dette ligeværdighedsprincip og skal i 
øvrigt ske under fuld iagttagelse af forbundets 
værdigrundlag.  
 
 
Såfremt en af parterne ønsker det, kan der af 
hovedbestyrelsen udpeges en repræsentant, som 
kan rådgive parterne under drøftelserne, idet der 
dog herved ikke ændres ved parternes 
aftalefrihed.  
 
Forslag om sammenslutning med andre 
personaleforeninger og/eller kredse skal 
forelægges generalforsamlingen. Vedtager 
generalforsamlingen forslaget med simpel 
stemmeflerhed, udsendes forslaget til 
urafstemning blandt samtlige medlemmer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilføjelse til afsnit 13.1, idet der i kredsens 
vedtægter mangler 2 linjer fra 
standardvedtægterne om at drøftelserne følger 
et ligeværdighedsprincip og skal ske under 
iagttagelse af forbundets værdigrundlag.  
 
Tilføjelse til afsnit 13.1, idet er i kredsens 
vedtægter mangler et afsnit fra 
standardvedtægterne om, at hovedbestyrelsen 
kan udpege en repræsentant, som kan rådgive 
parterne. 
 
Begge tilføjelser er således for at kredsens 
vedtægter er i overensstemmelse med 
standardvedtægterne.  
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14.1 
Opløsning af Danske Kreds kan kun finde sted, 
såfremt det besluttes på en generalforsamling, 
og 3/4 af medlemmerne derefter ved en 
urafstemning stemmer herfor. 
 

 
14.1 
Opløsning af Danske Kreds kan kun finde sted, 
såfremt det besluttes med 2/3 flertal af de 
afgivne stemmer på en generalforsamling, og 3/4 
af medlemmerne derefter ved en urafstemning 
stemmer herfor. 
 

 
 
Tilføjelse af … ”med 2/3 flertal af de afgivne 
stemmer”, som en præcisering samt for at 
kredsens vedtægter er i overensstemmelse med 
standardvedtægterne.  

 



 

 
Bilag 2 – forslag om ændring af kredsens vedtægter  

   

Bilag til punkt 6.1 til Danske Kreds’ generalforsamling 23.maj 2019 

Nuværende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Kommentar 
 
9.3 
Alle valg til bestyrelsen foregår på 
generalforsamlingen. Det tilstræbes, at 
bestyrelsen får en alsidig både faglig og 
geografisk sammensætning. 
 

 
9.3 
Alle valg til bestyrelsen foregår på 
generalforsamlingen. Det tilstræbes, at 
bestyrelsen får en alsidig både faglig og 
geografisk sammensætning. 
 
 

 
 
Sætningen ”Det tilstræbes, at bestyrelsen får en 
alsidig både faglig og geografisk 
sammensætning” slettes, da der er tale om en 
hensigtserklæring.  
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Bilag 3 - vedtægtsændringer ved nyt navn 
 

Bilag til punkt 6.2 til Danske Kreds’ generalforsamling 23.maj 2019 

Nuværende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Kommentar 
1.1 
Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige 
organisation i Danske Bank-koncernen. Dens 
hjemsted er København. 
 

1.1 
Kredsens navn er Finansforbundet i Danske Bank, 
Den faglige organisation i Danske Bank-
koncernen. Dens hjemsted er København. 

 
 

1.2 
Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet i 
henhold til Finansforbundets vedtægter. 
 

1.2 
Finansforbundet i Danske Bank er tilsluttet 
Finansforbundet i henhold til Finansforbundets 
vedtægter. 
 

 

2 Formål 
2.1 
Danske Kreds skal varetage medlemmernes (jf. 
pkt. 3) interesser i alle forhold, der vedrører 
deres stilling som ansatte i Danske Bank-
koncernen – eller andre virksomheder jf. pkt. 3.1 
– eller som arbejdsledige efter beskæftigelse i 
denne.  
 

2 Formål 
2.1 
Finansforbundet i Danske Bank skal varetage 
medlemmernes (jf. pkt. 3) interesser i alle 
forhold, der vedrører deres stilling som ansatte i 
Danske Bank-koncernen – eller andre 
virksomheder jf. pkt. 3.1 – eller som 
arbejdsledige efter beskæftigelse i denne.  
 

 

3 Medlemmer 
3.1 
Alle medlemmer af Finansforbundet ansat i 
Danske Bank-koncernen i Danmark er omfattet af 
Danske Kreds’ organisationsområde. Derudover 
kan andre medlemmer af Finansforbundet ansat i 
andre virksomheder, efter Finansforbundets 

3 Medlemmer 
3.1 
Alle medlemmer af Finansforbundet ansat i 
Danske Bank-koncernen i Danmark er omfattet af 
Finansforbundet i Danske Banks 
organisationsområde. Derudover kan andre 
medlemmer af Finansforbundet ansat i andre 
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beslutning henføres til Danske Kreds’ 
organisationsområde.  
 

virksomheder, efter Finansforbundets beslutning 
henføres til Finansforbundet i Danske Banks 
organisationsområde.  
 

3.2 
I tilfælde af arbejdsløshed kan tilhørsforholdet til 
Danske Kreds bibeholdes. Pensionister og 
efterlønsmodtagere kan beholde tilhørsforholdet 
uden stemmeret og valgbarhed. 
… 
 

3.2 
I tilfælde af arbejdsløshed kan tilhørsforholdet til 
Finansforbundet i Danske Bank bibeholdes. 
Pensionister og efterlønsmodtagere kan beholde 
tilhørsforholdet uden stemmeret og valgbarhed. 
… 
 

 

4 Generalforsamlingen 
4.1 
Danske Kreds’ øverste myndighed er 
generalforsamlingen.  
 

4 Generalforsamlingen 
4.1 
Finansforbundet i Danske Banks øverste 
myndighed er generalforsamlingen.  
 

 

4.2 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 
tredje år inden udgangen af maj måned, første 
gang i 2016, og indkaldes med mindst 5 ugers 
varsel via Danske Kreds’ hjemmeside og 
Finansforbundets medlemsblad.  
… 
 

4.2 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 
tredje år inden udgangen af maj måned, første 
gang i 2016, og indkaldes med mindst 5 ugers 
varsel via Finansforbundet i Danske Banks 
hjemmeside og Finansforbundets medlemsblad.  
… 
 

 

4.3 
Senest 2 uger før den ordinære 
generalforsamling offentliggøres følgende 
dokumenter på Danske Kreds’ hjemmeside:  
… 
 

4.3 
Senest 2 uger før den ordinære 
generalforsamling offentliggøres følgende 
dokumenter på Finansforbundet i Danske Banks 
hjemmeside:  
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4.6 
Generalforsamlingen vælger Danske Kreds’ 
formand for en 3-årig periode.  
… 
 

4.6 
Generalforsamlingen vælger Finansforbundet i 
Danske Banks formand for en 3-årig periode.  
… 
 

 

4.14 
Der udarbejdes et skriftligt sammendrag fra 
generalforsamlingen. Sammendraget 
offentliggøres på Danske Kreds’ hjemmeside 
senest 4 uger efter afholdelse af 
generalforsamlingen. 
… 
 

4.14 
Der udarbejdes et skriftligt sammendrag fra 
generalforsamlingen. Sammendraget 
offentliggøres på Finansforbundet i Danske Banks 
hjemmeside senest 4 uger efter afholdelse af 
generalforsamlingen. 
… 
 

 

4.16 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 
mindst 8 hverdages varsel, bilagt dagsorden med 
angivelse af indkomne forslag. Indkaldelsen 
udsendes til alle tillidsmænd og offentliggøres via 
Danske Kreds’ hjemmeside.  
 

4.16 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 
mindst 8 hverdages varsel, bilagt dagsorden med 
angivelse af indkomne forslag. Indkaldelsen 
udsendes til alle tillidsmænd og offentliggøres via 
Finansforbundet i Danske Banks hjemmeside.  
 

 

5 Dagsorden 
5.1 
Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal 
indeholde mindst følgende punkter:  
… 
3. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds’ 
virksomhed siden seneste ordinære 
generalforsamling 
… 
 

5 Dagsorden 
5.1 
Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal 
indeholde mindst følgende punkter:  
… 
3. Bestyrelsens beretning om Finansforbundet i 
Danske Banks virksomhed siden seneste 
ordinære generalforsamling 
… 
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8 Repræsentantskab 
8.1 
Repræsentantskabet skal påse, at Danske Kreds’ 
virksomhed udøves i overensstemmelse med de 
på generalforsamlingen vedtagne retningslinjer 
og er rådgivende i forhold til kredsbestyrelsen.  
 

8 Repræsentantskab 
8.1 
Repræsentantskabet skal påse, at 
Finansforbundet i Danske Banks virksomhed 
udøves i overensstemmelse med de på 
generalforsamlingen vedtagne retningslinjer og 
er rådgivende i forhold til kredsbestyrelsen. 

 

8.2 
Repræsentantskabet er en delegeretforsamling, 
og de delegerede er Danske Kreds’ tillidsmænd. 
 

8.2 
Repræsentantskabet er en delegeretforsamling, 
og de delegerede er Finansforbundet i Danske 
Banks tillidsmænd. 
 

 

8.12 
Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal 
indeholde mindst følgende punkter:  
… 
3. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds’ virke 
i det forløbne år samt en debat om Danske Kreds’ 
arbejde i den kommende periode 
… 
 

8.12 
Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal 
indeholde mindst følgende punkter:  
… 
3. Bestyrelsens beretning om Finansforbundet i 
Danske Banks virke i det forløbne år samt en 
debat om Finansforbundet i Danske Banks 
arbejde i den kommende periode 
… 
 

 

8.13 
…  
Sammendraget offentliggøres på Danske Kreds’ 
hjemmeside senest 4 uger efter afholdelse af 
repræsentantskabsmødet. 
 

8.13 
…  
Sammendraget offentliggøres på 
Finansforbundet i Danske Banks hjemmeside 
senest 4 uger efter afholdelse af 
repræsentantskabsmødet. 
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9 Bestyrelsen 
9.1 
Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen 
Danske Kreds’ højeste myndighed.  
 

9 Bestyrelsen 
9.1 
Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen 
Finansforbundet i Danske Banks højeste 
myndighed.  
 

 

9.4 
Bestyrelsen konstituerer sig med indtil to 
næstformænd og i henhold til 
Forretningsordenen for Danske Kreds.  
 

9.4 
Bestyrelsen konstituerer sig med indtil to 
næstformænd og i henhold til 
Forretningsordenen for Finansforbundet i Danske 
Bank.  
 

 

10 Danske Kreds’ midler 
10.1 
Bestyrelsen disponerer over Danske Kreds’ 
midler og skal i en forretningsorden fastlægge 
regler herfor.  
 

10 Finansforbundet i Danske Banks midler 
10.1 
Bestyrelsen disponerer over Finansforbundet i 
Danske Banks midler og skal i en 
forretningsorden fastlægge regler herfor.  
 

 

10.2 
Danske Kreds’ medlemmer hæfter ikke for 
Danske Kreds’ forpligtelser.  
 

10.2 
Finansforbundet i Danske Banks medlemmer 
hæfter ikke for Finansforbundet i Danske Banks 
forpligtelser.  
 

 

10.3 
Danske Kreds’ regnskabsår er kalenderåret.  
 

10.3 
Finansforbundet i Danske Banks regnskabsår er 
kalenderåret.  
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11 Tegningsregler 
11.1 
Danske Kreds tegnes af formanden og 2 
bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved 
formandens forfald tegnes Danske Kreds af et 
flertal i bestyrelsen i forening.  
 

11 Tegningsregler 
11.1 
Finansforbundet i Danske Bank tegnes af 
formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i 
forening. Ved formandens forfald tegnes 
Finansforbundet i Danske Bank af et flertal i 
bestyrelsen i forening.  
 

 

12 Forhandling og overenskomster 
12.1 
De til enhver tid valgte områdetillidsmænd 
drøfter forslag til kommende centrale og 
decentrale overenskomstforhandlinger på en 
dertil indkaldt aftalekonference. På denne 
baggrund udtager kredsbestyrelsen Danske 
Kreds’ forslag til overenskomstkrav til de centrale 
forhandlinger samt Danske Kreds’ 
overenskomstkrav til decentral forhandling.  
 

12 Forhandling og overenskomster 
12.1 
De til enhver tid valgte områdetillidsmænd 
drøfter forslag til kommende centrale og 
decentrale overenskomstforhandlinger på en 
dertil indkaldt aftalekonference. På denne 
baggrund udtager kredsbestyrelsen 
Finansforbundet i Danske Banks forslag til 
overenskomstkrav til de centrale forhandlinger 
samt Finansforbundet i Danske Banks 
overenskomstkrav til decentral forhandling.  
 

 

14 Opløsning af Danske Kreds 
14.1 
Opløsning af Danske Kreds kan kun finde sted, 
såfremt det besluttes på en generalforsamling og 
¾ af medlemmerne derefter ved en urafstemning 
stemmer herfor.  
 

14 Opløsning af Finansforbundet i Danske Bank 
14.1 
Opløsning af Finansforbundet i Danske Bank kan 
kun finde sted, såfremt det besluttes på en 
generalforsamling og ¾ af medlemmerne 
derefter ved en urafstemning stemmer herfor.  
 

 

14.2 
I tilfælde af Danske Kreds’ opløsning tager den 
opløsende generalforsamling bestemmelse om, 
hvordan Danske Kreds’ midler skal anvendes.  
 

14.2 
I tilfælde af Finansforbundet i Danske Banks 
opløsning tager den opløsende generalforsamling 
bestemmelse om, hvordan Finansforbundet i 
Danske Banks midler skal anvendes.  
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