
 

   

REFERAT AF LS-MØDE 25. SEPTEMBER 2019 

Tidspunkt: 17.00-20.15 Sted: Oliver Twist, Hejrevej 30 

Til stede: Søren, Martin, Amalie, Daniel, Andreas, Thomas og Rikke. Troels var med via Skype. 

Under punkt 1-4 også Line og Christian.  

 

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Skriftlige orienteringer      

LS tog de udsendte skriftlige orienteringer til efterretning. LS spurgte ind til den 

skrivedag for fondsansøgninger, som sekretariatet havde afholdt tidligere på måneden. 

Line fortalte, at sekretariatet har ændret strategien til fondansansøgninger, hvor der i 

højere grad søges til kerneaktiviteter, og vægtningen mellem lønmidler og 

aktivitetsmidler justeres. Det arbejdede man bl.a. med på skrivedagen. LS gjorde 

opmærksom på, at de gerne vil følge, hvordan ændringen i fondsansøgningsstrategien 

bliver taget imod i fondsverdenen. 

 

LS spurgte sekretariatet, hvordan vi sikrer, at alle nye frivillige bliver medlemmer. Line 

svarede, at når der kommer nye frivillige efter d. 1. november, skal aktivitetslederen, 

ligesom i dag, indsamle kontaktoplysninger. Fra sekretariatet får de nye frivillige besked 

om, at man skal melde sig ind som medlem samt at de skal give tilladelse til, at der må 

indhentes børneattest. Det er ikke aktivitetslederens ansvar, at de bliver medlemmer, 

men de skal orientere nye frivillige om, at de skal være medlemmer og aflevere 

børneattest. 

 

LS drøftede, hvordan vi forholder os til ad hoc-frivillige og medlemsreglen. Skal man 

være medlem, hvis man er frivillig én dag? LS bekræftede, at man gerne vil holde fast i 

medlemsreglen, også selvom det drejer sig om ad hoc-frivillige. Man kan jo melde sig ind 

som handlingsmedlem. Hvis der er børn og unge under 18 på aktiviteten, skal der også 

afleveres børneattest, selvom det kun er for én dag. 

 

3. Økonomi 2019    

LS er blevet orienteret på mail forud for mødet. Thomas og Christian uddybede og 

orienterede om processen.  

 

4. Kommunikationsårshjul 2019    

Line orienterede om, at URK netop har kørt frivilligindsamling på Facebook, og knap 300 

nye frivillige har meldt sig. Det er sekretariatets klare opfattelse, at der er et sted, hvor 

kæden springer af, for kun omkring 20 % kommer rent faktisk i gang, men det er ikke 

klart hvor. Velkomsten er noget af svaret, og der kan oplagt kigges på, om frivilliglederne 

skal klædes bedre på ift. hvordan de tager kontakt til potentielle frivillige. 

Der kan være bedre samarbejde mellem konsulenterne og de frivillige ledere.  

Det er anden gang, URK kører frivilligindsamling på de sociale medier, og vi kan derfor 

sammenligne med frivilligindsamlingen i foråret. Line vil gerne præsentere de 

overordnede tendenser på et senere møde. 

 

Julekampagnen kommer til at fokusere på institutionsområdet. Det er en stærk case med 



et tydeligt behov. Sekretariatet opfordrer derfor den nye LS til at lave egenindsamlinger, 

hvor LS’erne kan dyste mod hinanden. LS syntes umiddelbart, at det var en god ide. 

 

URK’s holdningsprogram skulle have været færdigt i august/september. Det har trukket 

lidt ud, og sekretariatet afventer et udkast på holdningsprogrammet fra arbejdsgruppen. 

Formålet med holdningsprogrammet er at lave et positionspapir, så vi kan reagere 

hurtigt, hvis der kommer sager, vi gerne vil kommentere på som fx Sjælsmark-sagen i 

foråret. Holdningspapiret skal godkendes i LS, når det er klart. 

 

Troels roste kommunikationsafdelingen for indsatsen og for at sætte fokus på kernen og 

for at skabe en rød tråd mellem kommunikation og fundraising. Han mener, at det gør en 

forskel, når vi bruger vores fortællinger ude omkring. 

 

LS udtrykte ønske om, at der også er opmærksomhed på, hvilken forandring man ønsker 

at skabe med de forskellige ungedrevne kampagner. Er det nok at få en stemme? Hvad 

ønsker vi at opnå med kampagnerne? Det at give en stemme giver noget til taleren selv 

og dem, de inspirerer, men sekretariatet er opmærksomme på, at der er yderligere 

potentiale her. 

 

5. Folkemøde 2020     

LS ønskede, at sekretariatet støtter op om arbejdsgruppen allerede nu. 

 

Andreas meldte sig til arbejdsgruppen. Martin vil gerne være med til at sparke gruppen i 

gang indtil landsmødet.  

 

Den nye LS inviteres til at melde sig ind i gruppen, men der kan også sidde frivillige uden 

for LS i arbejdsgruppen. 

 

Der blev opfordret til, at arbejdsgruppen deltager i Folkemødets kick off-møde d. 22. 

oktober for at kunne indlede dialoger med andre organisationer. 

 

6. Landsmøde     

Troels takkede for gode input til beretningen. Han sender den opdaterede beretning og 

opfordrede til, at LS giver den gas med ringerunden, så vi bliver bredt repræsenteret på 

landsmødet. Han opfordrede LS til også at hive fat i dem, der ikke er organiseret i 

afdelinger. 

 

Vi har fået tilsagn fra Marie Louise Toksvig og Mozhdeh Ghasemiyani, som gerne vil 

komme og tale. Christina fra Grønlandsk Røde Kors vil også gerne sige noget. 

 

Der er en lille risiko for, at vi har for få kandidater til den 1-årige post, og nogle har ikke 

været opmærksomme på, at det er muligt at stille op til både den etårige LS-post og den 

2-årige.  

 

LS besluttede derfor at sende en mail til de fire kandidater, der kun stiller op til den 

toårige post og bede dem tage stilling til, om de også vil stille op til den etårige LS-post. 

Dette for at være sikker på, at landsmødet kan vælge de kandidater, de ønsker, frem for 

at det er noget teknisk omkring valget, der afgør det. Mailen rundsendes til LS på mail til 

godkendelse.  

 

Det bør gøres klarere i opstillingsskemaet til næste år, at man godt kan stille op til flere 

poster, og at man i så fald skal sætte flere krydser. 

 

 

 

 

 



 

7. Styrelsespost i DUF v. Søren     

DUF er en vigtig interessent for URK. Søren har været URK’s repræsentant i DUFs 

styrelse de sidste 4 år, og han går nu af. LS drøftede, om de ønsker at stille en kandidat, 

ligesom der blev opfordret til, at man tager en dialog med de andre 

ungdomsorganisationer om at gå sammen om en kandidat. 

 

LS besluttede at indstille Amalie som kandidat. Der igangsættes en dialog med de andre 

organisationer. 

 

LS holdes orienteret, hvis relevant. 

 

8. Eventuelt       

LS efterspurgte status på organiseringen. Thomas orienterede om, at alt det, der skal 

gennemføres er gennemført. Programporteføljerne er blevet justeret igen. Geske starter 

som programchef på tirsdag, og konsulenterne i gang med at opbygge relationer til 

aktivitetsledere og lokalafdelinger. Sekretariatet giver et bedre statusoverblik på næste 

møde. 

Troels har været i dialog med Knud Aarup, som er formand for Røde Kors i Aarhus. De er 

landet på en model, hvor URK’s lejemål er blevet opsagt, men lokalafdelingen kan bruge 

det frem til1. februar. URK Aarhus betaler den måneds husleje, der går ind i 2020. 

 

Troels fortalte, at han ikke har fået talt med Frederick om den melding, der blev truffet 

vedr. task force på sidste LS-møde, men han gør det snarest. 

 

Andreas spurgte ind til drømmene for det organisatoriske niveau i det nye LS-år. Thomas 

svarede, at det taler ind i det større uddannelses set up, som er en snitflade, der 

arbejdes på, bl.a. i Beredskabet. 

Troels svarede, at det vigtigste er, at der ikke knopskyder flere organisatoriske enheder, 

men at vi fortsætter med at arbejde med projektgrupper og udviklingsnetværk. 

 

Amalie savner mere nyt fra sekretariatet og hun opfordrede til at huske på, at LS ikke får 

den samme viden som FMS. 

 

Daniel, Amalie og Martin arbejder på bud på nye standardvedtægter for lokalafdelinger, 

som præsenteres for den nye LS, så de kan vedtages i god tid forud for årsmøderne. 

 

Andreas, Daniel og Martin tager til nordisk lederweekend på fredag. Der kommer ca. 35 

unge fra Norden. Fokus er videndeling i bred forstand. URK har 10 frivillige med blandet 

URK-baggrund med. 

       

9. Evaluering af LS-året       

LS drøftede LS-året uden sekretariatets deltagelse. Charlotte deltog under dette punkt. 


