Diakonhøjskolens Diakonforbund
To indkomne forslag generalforsamling 15. juni 2019 fra bestyrelsen
1. Diakonforbundets fremtid
Bestyrelsen ønsker, jævnfør nedenstående orientering, generalforsamlingens mandat til at arbejde videre
med omlægning af diakonforbundets økonomi, blad, hjemmeside, ansættelse af diakonsekretær, udvikling
af relevante tilbud til medlemmerne og nedsættelse af kontingent pr. 1. januar 2020.

Orientering vedrørende forslag 1
Bestyrelsen ønsker at informere generalforsamlingen om arbejdet med at ændre Diakonhøjskolens
Diakonforbund til i højere grad at udgøre en elevforening for Diakonhøjskolen. Bestyrelsen fremsætter også
konkrete forslag til vedtægtsændringer.
Baggrunden er, som der har været redegjort for i flere numre af Diakonbladet i 2018 og 19, at
kontingentindtægterne fra især nyuddannede diakoner i en årrække har været vigende. Sagt med andre
ord: for få af de nye diakoner bliver og forbliver betalende medlemmer. Det vil på langt sigt true
diakonforbundets eksistens.
Der vil for alle de følgende emner være tale om mest mulig realisering fra 1. januar 2020.
Kontingentet foreslås væsentligt nedbragt til i 2020 at udgøre 240 kroner om året for alle medlemmer. Der
vil derfor kun være én sats uanset alder, beskæftigelse eller andre forhold.
De økonomiske konsekvenser heraf nødvendiggør at Diakonhøjskolen påtager sig at afholde en del af
forbundets nuværende udgifter, og at en del af opgaverne løses af andre end diakonsekretæren. Det
gælder i forhold til ansættelse af diakonsekretær, udgivelse af blad og drift af hjemmeside.
DIAKONbladet udgives fra 2020 ikke længere i samarbejde med Diakonforbundet Filadelfia, men alene i et
samarbejde mellem Diakonhøjskolen og Diakonhøjskolens Diakonforbund. Der vil udkomme 3 numre af
bladet årligt og desuden vil elektroniske nyhedsbreve indgå i kommunikationen med medlemmerne. Der
nedsættes en ny redaktionsgruppe. Det første nummer af det nye blad forventes at udkomme i februar
2020.
Den fælles hjemmeside www.diakonforbund.dk ophører, og Diakonhøjskolens Diakonforbund får plads på
Diakonhøjskolens hjemmeside.
Den fælles ansættelse af diakonsekretær som også er underviser fortsættes efter nærmere aftale.
Johanitterkorset er fortsat medlemsemblem og gives til alle som indmelder sig i diakonforbundet.
Der arbejdes løbende på at tilføre diakonforbundet relevante aktiviteter, som kan gøre det nemmere at
argumentere for medlemskab. Det kan eksempelvis være forskellige former for netværk, kurser og
uddannelsestilbud.

Udover de ændringsforslag til vedtægter som behandles på generalforsamlingen 2019, vil yderligere
vedtægtsændringer fremlægges som forslag på generalforsamlingen i 2020. Det er meget vigtigt for
bestyrelsen, at vi tager os god tid til at lade de organisatoriske ændringer bundfælde sig og at vi træffer
afgørelse om vedtægtsændringer efterhånden som praksis viser, at det er nødvendigt, og på hvilken måde
det mest hensigtsmæssigt skal formuleres.
En forenkling af især § 4 om medlemskab må forventes, således at uddannelse som diakon ved
Diakonhøjskolen som udgangspunkt giver medlemskab uden begrænsninger.
Diakonhøjskolens Diakonforbund er ikke under afvikling, men under tilpasning til en ny tid. Såvel for skole
som for forbund er det fremover vigtigt, at diakonforbundet er en selvstændig forening med egne
vedtægter, bestyrelse og generalforsamling.

2. Vedtægtsændringer
NUVÆRENDE
§ 5. Kontingent

5.1. Generalforsamlingen
fastsætter kontingentets
størrelse, der årligt
reguleres efter pristallet.
5.2. Kontingentsatser:
5.2.1. Ordinære og
ekstraordinære
medlemmer 1/1
5.2.2. Ægtepar hvor
begge ægtefæller er
medlemmer 3/2
5.2.3. Ægtefæller til
medlemmer af Kolonien
Filadelfias
Diakonforbund 3/4
5.2.4. Studerende 0
5.2.5 Støttemedlemmer
3/4
5.2.6 Pensionister 1/2
5.3. Dimittender fra
Diakonhøjskolens
diakonuddannelse
optages som medlemmer
med
kontingentfritagelse i det
pågældende kalenderår.
5.3.1. De følgende to år
opkræves ½ kontingent.
5.4. Efter begrundet
ansøgning kan
bestyrelsen meddele
kontingentnedsættelse
eller fritagelse for en
nærmere aftalt periode.
5.5. Undlader et medlem

ÆNDRING 2019
§ 5. Kontingent

5.1.
Generalforsamlingen
fastsætter det årlige
kontingent .
5.2. De studerende er
fritaget for kontingent.
5.3. Dimittender fra
Diakonhøjskolens
diakonuddannelse kan
optages som
medlemmer i
forbindelse med
dimissionen.
5.4. Undlader et medlem
at betale kontingent,
slettes medlemmet pr.
31/12 samme år.

at betale kontingent,
slettes medlemmet pr.
31/12 samme år.
§ 8.
Medlemsemblemet

8.1. Ved optagelse i
Diakonforbundet
modtages et emblem,
Johanniterkorset.
Emblemet er forbundets
ejendom og skal leveres
tilbage, hvis medlemmet
ønsker at udtræde af
Diakonhøjskolens
Diakonforbund.
8.2. Emblemet modtages
også af ekstraordinære
medlemmer, såfremt
disse er uddannede
diakoner ved
Diakonhøjskolen. Se 4.3.
og 4.3.1.

§ 8.
Medlemsemblemet

8.1. Ved optagelse i
Diakonforbundet
modtages et emblem,
Johanniterkorset.
8.2. Emblemet modtages
også af ekstraordinære
medlemmer, såfremt
disse er uddannede
diakoner ved
Diakonhøjskolen. Se 4.3.
og 4.3.1.

