
 

   

REFERAT AF LS-MØDE 27. AUGUST 2019 

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

Til stede: Troels, Amalie, Charlotte, Martin, Daniel, Andreas, Mikkel, Søren, Thomas og Rikke. 

Under punkt 1-4 også Line og Christian og fra punkt 3 også Bothainah. 

 

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Skriftlige orienteringer      

LS tog de udsendte orienteringer om institutionel og privat fundraising til efterretning.  

 

LS ønsker på et senere møde at forholde sig til, om tidligere fundraisingprioriteter stadig 

er prioriteter, herunder fx SDG. 

 

LS opfordrede sekretariatet til at undersøge, om der er ordentlige kampagnemæssige 

elementer, som vi med fordel kan investere i for at skrue op for den private fundraising. 

 

3. Økonomi 

Christian og Thomas orienterede om status på økonomi 2019. LS tog orienteringen til 

efterretning og bakkede op om den foreslåede handlingsplan. LS ønsker at følge med i 

projekternes gennemførselsgrad på de kommende LS møder.  

 

4. Nye frivillige skal være medlemmer af URK   

LS har tidligere besluttet, at det skal være obligatorisk for nye frivillige at blive medlem 

af Ungdommens Røde Kors, og at det ikke er en landsmødebeslutning, men en 

beslutning LS bør og kan træffe. LS blev på dette møde præsenteret for en 

kommunikationsplan og kommunikationsmaterialet i forbindelse med udmeldingen til 

organisationen. 

 

LS takkede for og roste materialet. De tiltrådte kommunikationsplanen med række 

kommentarer og rettelser. Sekretariatet gennemskriver materialet og sender det ud i 

overensstemmelse med kommunikationsplanen. 

   

5. Landsmøde og opsamling på dialogmøder om UVP  

LS drøftede kontingent, landsmødeudvalgets udkast til program og fulgte op på 

dialogmøderne, som blev afholdt i Aarhus, Odense og København i sidste uge. 

 

Landsmøde 

LS besluttede at fastholde kontingentet på 150 kr.  

 

LS gav input til landsmødeudvalgets udkast til program, som udvalget tilpasser og sender 

til orientering i LS. Drøftelserne handlede særligt om, hvordan man får flest deltagere til 

at blive til søndag, og at der bør gøres plads til flere sociale aktiviteter og mere URK-

feeling.  

 

 

 



Udviklingsplan 

Troels fortalte, at dialogmøderne i sidste uge forløb godt. Der kom en række forslag på 

bordet, og LS drøftede, hvilke af frivilliggruppens forslag, de vil stille som 

ændringsforslag til udviklingsplanen på landsmødet. 

 

LS besluttede at indstille de foreslåede ændringer til landsmødet, bortset fra, at forslag 

nr. 1 om metatekst ikke skrives ind som forslag, men skrives ind efter landsmødet samt 

at Amalie omskriver forslag nr. 2 og sender rundt til LS med svarfrist fredag. Troels 

sender herefter forslagene til dem, der deltog på dialogmøderne og hører, om de vil være 

medstillere af ændringsforslagene. 

 

6. URKlima      

Charlotte og Mikkel orienterede LS om, at de har indledt en proces vedr. en eventuel 

indsats på klimaområdet og skrevet udkast til en bæredygtighedspolitik. Siden er to 

frivillige også kommet til. LS tog orienteringen til efterretning og drøftede 

bæredygtighedspolitikken. LS kom med input til bæredygtighedspolitikken, som Charlotte 

gennemskriver og indstiller til landsmødet. Landsmødegruppen undersøger, om der er 

plads til en klimaworkshop i landsmødeprogrammet. 

 

7. Vedtægtsændringsforslag    

LS drøftede forslaget om at supplere landsstyrelsen med to suppleanter. LS besluttede, 

at de ikke ønskede at stille forslaget som samlet LS. Charlotte lader forslaget falde.  

 

8. Regler for samvær i URK  

Sekretariatet har gennemskrevet Frivilligpolitikken og Samværspolitikken. LS drøftede 

omskrivningen af de to dokumenter og godkendte, at de efter en tilrettelse sammen med 

Retningslinjer til beskyttelse af børn nu udgør URK’s samlede retningslinjer for samvær i 

URK. 

 

Det kommunikeres ud i næste ledermail. 

 

9. Aktivitetsnetværk og projektgrupper  

LS tog orienteringen om aktivitetsnetværk og projektgrupper til efterretning og gav 

opbakning til modellen samt til at aktivitetsnetværk omdøbes til udviklingsnetværk. LS 

godkendte desuden, at sekretariatet undersøger muligheden for et bredere beredskab, 

herunder mulige teknologier til at håndtere denne løst koblede gruppe. Samtidig gav LS 

opbakning til, at sekretariatet fremadrettet tilstræber at indsatser og diverse 

grupperinger i øget omfang og over tid indlejres i vores større faste strukturer 

(lokalafdelinger), og at frivillige ligeledes har hjemme i en lokalafdeling, men ville kunne 

sammensættes i forskellige konstellationer afhængigt af behov, lyst og erfaring. 

 

LS gjorde opmærksom på, at det bør meldes ud til task force, at de ikke skal lukke, hvis 

de går rundt og tror det. Derudover ser LS ikke et behov for at melde noget ud. 

 

10. Status på organisering    

Thomas orienterede om status på organisering på sekretariatet. LS udtrykte ønske om en 

orientering om status på lokalafdelinger på september-mødet. 

 

Troels orienterede om, at Ida Binderup inviterede Troels og Amalie til Aarhus tidligere på 

måneden for at forklare, hvad meningen var med lukningen af Aarhus-kontoret. URK 

Aarhus er stadig ved at afklare, om de kan og vil blive i lokalerne i Aarhus, når 

sekretariatet lukker. Troels rækker ud til Røde Kors i Aarhus med to forslag og sender 

efterfølgende orientering til LS.  

 

LS gjorde opmærksom på, at ikke alle lokalafdelinger ved, at provinskontorerne lukker. 

De opfordrede desuden til, at konsulenterne opfordrer lokalafdelingerne til at få 



årsmøderne på plads i god tid. 

 

11. Eventuelt     

Charlotte kommer ikke til at være til stede på landsmødet. Troels takkede derfor 

Charlotte for de sidste to år som medlem af landsstyrelsen. 

 

DUF 

Søren orienterede om, at der er frist for ændringsforslag, opstillinger etc. til DUFs 

delegeretmøde d. 22. september. 

Styrelsen har besluttet at temaet for årets delegeretmøde er klima. 

 

  


