
København, d. 18/11-2019 

Kære Flemming Vinther 

En enig bestyrelse bestående af de 9 menige forbundsbestyrelsesmedlemmer i HKKF har ønsket at afholde 
ekstraordinært forbundsbestyrelsesmøde i København i dag sammen med dig og resten af 
forretningsudvalget – HKKF´s samlede valgte bestyrelse på 12 medlemmer. 

Mødet er kommet i stand efter lang tids frustration og fortvivlelse over tingenes tilstand og udvikling i 
HKKF, for medlemmernes ve og vel, forbundets overlevelse og sidst men ikke mindst : HKKF´s ansattes ve 
og vel. 

Som den fagforening og arbejdsgiver HKKF er,  har vi som folkevalgte i bestyrelsen forsøgt at råbe dig op for 
at få dig til at rette fokus ind i vores egen organisation – HKKF – men du har som formand for HKKF ikke 
sparet en lejlighed til at skue ud af vores organisation og spejde efter større poster end formandsposten i 
HKKF. Bestyrelsen i HKKF har tilladt dig at stille op til poster som formand for CFU og OAO – du har endda 
haft bestyrelsens opbakning til at stille op som formandskandidat for det tidligere LO med op mod 800.000 
medlemmer – men hver gang er du også blevet bedt om at ”komme hjem” til HKKF og virke som formand 
for vore medlemmer, vores forbund – og sidst, men ikke mindst – vore ansatte. Vi har undervejs haft 
bestyrelsesmøder, hvor vi har snakket om opbakning og gensidig tillid – og om hvad bestyrelsen så som en 
farbar vej mht. hvor en formand for HKKF bør lægge sin arbejdskraft. 

Desværre har vi ikke kunne forene vore kræfter optimalt – som formand for HKKF har du ønsket at gå én 
vej, mens resten af bestyrelsen har ønsket at gå en anden vej. Vi har været mødt med arrogance og 
modstand mod stort såvel som småt, hvis ikke det har været Flemming Vinther´s ”melodi” der er blevet 
spillet – vi har været dybt frustrerede over at se, at fagforeningen, organisationen og arbejdspladsen HKKF 
mere og mere har handlet om at promovere formandens egen person frem for HKKF som det fællesskab 
bestående af medlemmerne, bestyrelsen og medarbejderne – begreber som vi for medlemmerne kæmper 
for på daglig basis rundt omkring hver eneste dag, og som man må kunne forvente at en formand er enig i 
og indforstået med at kæmpe sammen om og med, for på soldatersprog at forsvare ”til sidste patron”. 

Kulminationen kom på forbundsbestyrelsesmødet d. 13/11-2019, hvor den nyligt ansatte sekretariatschef 
løj hele forbundsbestyrelsen lige op i ansigtet og inddragede en ansat for at forsøge at bakke 
argumentationen for at genbesætte en stilling som kommunikationsmedarbejder til i omegnen af ¾-million 
op, på trods af at forbundsbestyrelsen udtrykkeligt udtrykte sig i modsat retning af bekymring for 
økonomien i HKKF – en økonomi, som har været under pres i noget tid – og hvor 
forbundsbestyrelsesmedlemmerne over lang tid har forsøgt at påvirke driften i en mere positiv retning ved 
at komme med forslag til forbedringer af diverse udgiftsposter – blandt mange poster så som ansættelse af 
personale og domicilbeliggenhed. Efter forbundsbestyrelsesmødet d. 13/11-2019 har der været afholdt 
møde blandt de 9 menige forbundsbestyrelsesmedlemmer, og der er blevet udtrykt mistillid til den nyligt 
ansatte sekretariatschef – vi kan som forbundsbestyrelsesmedlemmer og folkevalgte af kongressens 
delegerede ikke leve med at der ikke er tillid til en så central person som sekretariatschefen – og derfor 
meddelte vi dig på ekstraordinært og hasteindkaldt forbundsbestyrelsesmøde d. 14/11-2019 i Kolding, at vi 
ikke havde tillid til sekretariatschefen og at vi forventede at du foretog det fornødne for at genoprette 
tilliden i forbundsbestyrelsen til gode for det videre samarbejde i bestyrelsen til gavn for HKKF´s 



medlemmer og vore ansatte medarbejdere. Desværre udtrykte du din uforbeholdne tillid til 
sekretariatschefen på trods af hvad der var kommet frem - og du spurgte om mistilliden også omfattede 
dig, når du støttede sekretariatschefen. Vi tilkendegav at mistilliden omfattede sekretariatschefen og smed 
det ultimative kort i den sammenhæng – et mistillidsvotum – og samtidig bad vi dig som formand for HKKF 
handle på bedst mulige vis for HKKF. Du tilkendegav at du ikke ville give et svar på vores mistillidsvotum 
inden du havde afholdt et forretningsudvalgsmøde, hvilket blev afholdt umiddelbart efter – ca. kl. 16.30 d. 
14/11-2019. I samme ombæring blev du bedt om at komme med dit svar til forbundsbestyrelsen 
umiddelbart efter forretningsudvalgsmødets afholdelse d. 14/11-2019. 

Desværre valgte du at undlade at give forbundsbestyrelsen et svar som krævet af forbundsbestyrelsens 
menige medlemmer umiddelbart efter forretningsudvalgsmødet var afsluttet d. 14/11-2019 kl. ca. 1700. 

Du udsendte i stedet en mail kl. 22.53, hvori du IKKE forholdt dig til det konkrete mistillidsvotum rettet mod 
sekretariatschefen, og således ikke handlede på kravet fra et flertal i forbundsbestyrelsen og på bedste vis 
for HKKF. 

På baggrund af dette blev du på forbundsbestyrelsens menige medlemmers vegne kontaktet af et af 
forbundsbestyrelsesmedlemmerne – Jørgen Chr. Pedersen – d. 15/11-2019 kl. 13.15 og forespurgt til 
hvorledes du stillede dig til mistillidsvotum´et rettet mod sekretariatschefen og såfremt du stadig støttede 
op om sekretariatschefen således også selv var genstand for det samme mistillidsvotum– det udbad du dig 
fortsat betænkningstid til, på trods af et genfremsat krav om din position omkring mistillidsvotum´et -  og 
på baggrund af dette blev det på vegne af forbundsbestyrelsens 9 menige medlemmer forlangt at der bliver 
afholdt ekstraordinært forbundsbestyrelsesmøde i dag, d. 18/11-2019 fra kl. 12.00. 

Da du ikke har handlet som et flertal i bestyrelsen har forlangt, ej heller har taget stilling til 
mistillidsvotum´et rettet mod sekretariatschefen – så anser vi mistillidsvotum´et rettet mod 
sekretariatschefen for også værende at omfatte dig som formand for HKKF. 

Vi udsteder hermed et mistillidsvotum mod dig som formand for HKKF, og det betyder at det fortsatte 
samarbejde ophører og forbundsbestyrelsen skal prøves af – enten ved en efter vedtægterne bestemt  
indkaldelse til en ekstraordinær kongres eller ved din frivillige tilbagetræden som formand for HKKF med 
virkning fra dags dato.  

Forbundsbestyrelsen kræver et svar om formandens stillingtagen til enten en ekstraordinær kongres eller 
formandens frivillige tilbagetræden inden mødet d. 18/11-2019 ophæves. 

I samme ombæring indskærpes det, at forbundsbestyrelsen har en klar forventning om at du som formand 
varetager HKKF´s interesser på bedst mulige vis, herunder foretager det nødvendige ifm. mistillidsvotum´et 
rettet mod sekretariatschefen, således at HKKF´s interesser ikke lider nød eller belastes unødigt med en 
merudgift til følge. 

 

På bestyrelsens vegne 

Tom Block Larsen     Jørgen Christian Pedersen     Henrik Eigil Bording     Kurt Alex Højfeldt Almestrand     
Finn Ronald Falck     Henrik Holm     Lillan Lindkvist Knærkegaard     Morten Ravnsbæk Olsen     Jan Lings 


