
 

   

 

REFERAT AF LS-MØDE 21. JANUAR 2018 

Tidspunkt: 16.30 - 20.30 Sted: Oliver Twist, Hejrevej 30 

 

Til stede: Troels, Martin, Daniel, Andreas, Mikkel, Amalie, Charlotte, Bothainah (fra pkt. 3), 

Søren (fra pkt. 5), Anders, Line og Rikke. Kara og Tomas (via Skype) til og med punkt 6. 

 

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Nyt fra FMS og sekretariatet         

Anders fortalte, at sekretariatet er i gang med at arrangere en fællesskabskonference i 

samarbejde med BL, Mandag Morgen og Hjem til alle-alliancen. Desuden kører 

sekretariatet på med fondsansøgninger og årsmøder. Line fremviste en oversigt over 

afholdte og planlagte årsmøder, som Aske, grafisk student, holder opdateret. 

 

Martin roste sekretariatet for arbejdet med årsmøderne, som er i fuld gang. Han fortalte, at 

han er i dialog med ungdomsafdelingerne i de nordiske lande om en fællesnordisk weekend 

og at arbejdet med URK Festival til maj og Landsmøde i oktober er i gang. 

 

Troels sidder med i en arbejdsgruppe for mental sundhed i ICRC-regi, som skal udarbejde 

en strategi for området, hvor han bl.a. bidrager med et ungeperspektiv. Han rejser til 

Geneve i begyndelsen af februar. Der sendes en ansøgning til projektet med 

Psykiatrifonden om mental sundhed og psykisk førstehjælp afsted til marts.  

 

3. Status på overlevering      

Anders fortalte, at det er blevet ok modtaget, at han stopper ved udgangen af februar. Der 

er gang i en hurtig proces, så der ikke bliver de helt store huller ifm. ansættelsen af en ny 

direktør. Efter planen er en ny direktør på plads 1. april. Anders har sørget for, at de fleste 

opgaver er givet videre og er i gang med at overlevere de sidste ting. Han skriver på et 

overleveringsdokument til den nye direktør. 

 

Troels orienterede om, at der kom et stillingsopslag op samme dag, som Anders 

orienterede medarbejderne om sin opsigelse. Der er nedsat et ansættelsesudvalg med 5 

LS- og sekretariatsrepræsentanter. Der vil blive afholdt to samtalerunder i februar med en 

test mellem første og anden samtale. Når rette kandidat er fundet, indstiller  

formanden en kandidat til formel godkendelse i LS på mødet d. 24. februar. 

 

Amalie og Charlotte oplyste, at de har været i dialog med Troels om, at de mener, der er 

en påfaldende mangel på repræsentation af frivillige i udvalget, og at den kønslige 

repræsentation i udvalget er skæv. De vil derfor undlade at stemme, når der indstilles en 

kandidat. Det er ikke for at stemme mod kandidaten men mod processen, som de ikke 

synes har været inddragende og repræsentativ. Troels svarede, at han mener, at LS’ere 

også repræsenterer frivillige, idet de selv er frivillige. Mht. kønsrepræsentationen har 

Troels kigget på kompetencer og sammensætningen af udvalget og ikke køn. 

 

Troels har meddelt Amalie og Charlotte, at han synes, det er et stærkt signal at sende ikke 

at ville stemme for en ny direktør. Formelt kommer det ikke til at have betydning, såfremt 



resten af LS stemmer for kandidaten. Stemmer LS imod, vil der blive afholdt endnu en 

ansættelsesrunde og nedsættes et nyt ansættelsesudvalg.  

 

Martin kvitterede for, at kritikken er blevet rejst. Han bad sekretariatet have helt styr på 

formalia ift. hvor mange der skal stemme for, før en kandidat er valgt, når der er blanke 

stemmer. 

 

Troels vil gerne følge op og tale mangfoldighed og repræsentation generelt i URK på den 

anden side af ansættelsesprocessen. 

 

4. Hurtige orienteringer           

LS tog de udsendte orienteringer om privat fundraising og økonomi til efterretning. Der var 

ingen kommentarer fra LS til orienteringerne. Troels nævnte, at han har talt med Christian 

om, hvordan et evt. positivt resultat for 2018 skal håndteres. Troels har meldt til Christian, 

at et evt. overskud skal hensættes til egenkapitalen i stedet for at ændre på 

forudsætningerne for 2019-budgettet. Troels opfordrede LS til at give lyd, hvis de var 

uenige. 

 

5. Børneattester           

LS drøftede, hvorvidt frivillige og deltagere i URK, som ikke har kontakt til børn og unge 

under 15 år, skal indlevere børneattest. Det har ikke tidligere været kutyme, at frivillige og 

ansatte, der ikke har børnekontakt, indleverer børneattest. Lovgivningsmæssigt skal man 

indhente på dem, der har direkte adgang til børn og unge under 15 år. 

 

LS mener, det er kunstigt at skelne mellem organisatoriske frivillige og frivillige med 

børnekontakt. Organisatoriske frivillige kan også få adgang til børn og unge på besøg eller 

til events.  

 

LS drøftede, om deltagere på aktiviteter over 15 år også bør aflevere børneattester, og om 

det kan være med til at nedbryde skellet mellem brugere og frivillige, hvis alle over 15 skal 

indlevere børneattester, eller om det skaber større barrierer for deltagerne at komme, hvis 

man skal registrere sig med børneattest. 

 

LS besluttede, at alle ansatte skal aflevere børneattester. Derudover besluttede LS, at alle 

frivillige over 15 skal aflevere børneattest. Der stilles ikke krav om, at deltagere på 

aktiviteter skal aflevere børneattester, men det undersøges, hvordan andre organisationer 

håndterer børneattester og deltagere. Desuden holdes øjnene åbne for, om nogle 

aktiviteter kunne ønske at deltagere også afleverer børneattest. 

 

6. Strategi for læring og træning         

LS har nedsat en LS-arbejdsgruppe, som har udarbejdet et udkast til en strategi for 

lærings- og træningsområdet i URK, som var blevet sendt ud til LS.  

 

LS drøftede hvilken type læring, man ønsker at prioritere; fra den mere traditionelle 

uddannelse til supervision og faciliterede refleksionsprocesser om den praktiske læring. 

Det var dog uklart for LS, hvad formålet var med lærings- og træningsstrategien. Derfor 

besluttede LS, at arbejdsgruppen går tilbage og kortlægger læringsaktiviteten i URK i 

samarbejde med sekretariatet samt tilretter strategien. De eksisterende grupper og 

kompetencer tænkes med ind. Ligesom organisatorisk læring som task force skrives mere 

frem. Næste oplæg til LS kan oplagt være et diskussionsoplæg.  

 

LS efterspurgte en status på task force på et senere møde. 

 

7. Krav om medlemskab blandt frivillige        

LS drøftede, om der skal indføres krav om medlemskab for, at frivillige kan få udbetalt 

refusion. De drøftede, om udsendte forslag til ændringer i refusionssedlen kunne 

godkendes samt udkast til skriv til frivillige ledere. 



 

LS besluttede at indføre krav om medlemskab blandt frivillige for at få udbetalt refusion, 

men at følgebrevet gennemskrives, så fællesskab kommer før økonomi, og begreber som 

frie midler forklares. Formuleringerne testes i organisationen, inden det sendes bredt ud. 

LS godkendte ændringerne til refusionssedlen. Formandsskabet spørger Røde Kors, om de 

har indvendinger til kravet.  

 

8. En Hjælpende Hånd           

På novembermødet besluttede LS, at de ikke kunne godkende en opprioritering af En 

Hjælpende Hånd (EHH) som en del af den samlede kampagnepakke. De efterspurgte en ny 

og bedre beskrivelse af kampagnen, som var fremsendt til LS forud for dette møde. 

 

Line forklarede, at hovedformålet med EHH er erhvervsfundraising. Men URK får også rigtig 

meget lokal og regional eksponering ud af kampagnen, ligesom vi får mulighed for at 

hjælpe en gruppe unge til at finde vej ind i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 

 

LS drøftede det nye kampagneoplæg og hvorvidt URK’s aktiviteter skal invitere 

virksomheder ind. LS gjorde opmærksom på, at det skal være på aktiviteternes præmisser, 

hvis virksomheder inviteres ind. LS spurgte, om lokalafdelinger har nogen rolle i 

kampagnen i 2019. Line afklarede, at det har de ikke. 

 

LS besluttede at køre En Hjælpende Hånd som en erhvervsfundsraising-indsats og at 

trykteste konceptet på en række virksomheder. LS ønsker en bredere segmentering i 

kommunikationen, så den ikke køres som en kampagne på de brede platforme. LS 

godkendte, at der investeres 250.000 kr. i eksternt call center. Det blev aftalt, at Line 

præsenterer kampagnen og vinkler på kampagnen i april/maj – evt. på et særskilt møde. 

 

9. Ungdommens Folkemøde      

Ifm. budgetbehandlingen berørte LS kort URK’s deltagelse på Ungdommens Folkemøde 

(UFM), men der blev ikke formelt truffet beslutning om URK’s deltagelse i UFM. LS drøftede 

derfor URK’s tilstedeværelse på UFM 2019.  

 

LS afholdt afstemning om, URK skal have en stadeplads på UFM. Flertallet besluttede af 

økonomiske årsager ikke at booke en stadeplads, men at afdække alternative muligheder, 

såsom at dele en stadeplads med en anden organisationen eller afholde pop up events. 

 

Der nedsættes snarest en frivilliggruppe med et sekretariatsanker, og muligheden for at 

samarbejde med en anden organisation om events afsøges.  

 

10. Evt.           

LS drøftede linjen på kommunikationen fra årsmøderne. Der er indtil videre postet billeder 

fra de afholdte årsmøder i den store facebookgruppe. Der er risiko for spam, men det 

opleves, at der er god energi i de posts. LS besluttede derfor, at der gerne må postes fra 

årsmøder. 

 

”Nyt fra FMS” omdøbes til ”Nyt fra LS”. 

 

Charlotte er i Uganda de næste 3 uger. 

Martin er bortrejse fra 9. – 23. februar. 

 

Folkemøde 

Det bør meldes ud til organisationen, at LS har besluttet ikke at være til stede med en 

stadeplads på Folkemødet i Allinge. LS var ærgerlige over, at beslutningen blev truffet 

over mail og ikke i LS-rummet, selvom de er med på den korte tidsfrist for afmelding. 

 

  


