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1. VALG AF DIRIGENT 
 

Landsformand Troels Boldt Rømer bød velkommen og ledte valget af dirigent, hvor Landssty-

relsen (LS) som dirigent foreslog Katrine Damgaard, vicedirektør i Ungdomsbureauet. Katrine 

Damgaard blev valgt. 

 

 

2. VALG AF REFERENT 
 

Dirigenten ledte valg af referent, hvor ledelseskonsulent i Ungdommens Røde Kors, Rikke Friis 

Højland, blev valgt. 

 

 

3. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN 

 
Forretningsordenen (fremsendt i Landsmødemappen side 11-13) blev behandlet og godkendt. 

 

Dirigenten konstaterede, at landsmødet var lovligt indkaldt jf. vedtægternes § 7 stk. 2, og at 

Landsmødet dermed var beslutningsdygtigt. LS havde udskudt tilmeldingsfristen fra d. 4. ok-

tober til den 9. oktober. Dirigenten bad Landsmødet godkende den udskudte frist. Det blev 

godkendt. 

 

Dirigenten ledte valget af stemmetællere. Som stemmetællere blev sekretariatet under ledelse 

af Line Gullach valgt. 

 

Dirigenten gennemgik procedurerne angående taleret. Hvis deltagerne ønskede taleret, skulle 

man række sit udleverede nummerkort op. Debatterne er refereret med angivelse af den ta-

lendes deltagernummer til Landsmødet af hensyn til muligheden for efterfølgende at identifice-

re, hvem der har fremlagt hvilke synspunkter. Der var udleveret grønne sedler til deltagere 

med stemmeret og hvide til deltagere uden stemmeret. 

 

 

4. GODKENDELSE AF DAGSORDEN  
 

Dagsorden (Landsmødemappen s. 8) blev behandlet og godkendt. 

 

Dagsorden for Landsmødet var således: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens 

nuværende stilling 

4. Drøftelse og godkendelse af den aflagte beretning 

5. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors' regnskab 

6. Drøftelse og godkendelse af Ungdommens Røde Kors' regnskab 

7. Drøftelse og vedtagelse af toårig udviklingsplan for Ungdommens Røde Kors 

8. Valg af Landsformand 

9. Valg af organisatorisk næstformand 

10. Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer 

11. Valg af interne revisorer 

12. Valg af intern revisorsuppleant 

13. Fastsættelse af kontingent for det kommende år  

14. Indkomne forslag 

15. Eventuelt 
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5. LANDSSTYRELSENS BERETNING OM AKTIVITETERNE I 
DET FORLØBNE ÅR OG ORGANISATIONENS NUVÆRENDE 
STILLING 
 

Landsformand Troels Boldt Rømer aflagde landstyrelsens beretning. Den skriftlige beretning 

var fremsendt i Landsmødemappen s. 17-22. Troels fortalte bl.a., at URK er økonomisk udfor-

dret i 2019, og at landsstyrelsen derfor har derfor henvendt sig til Røde Kors for at få hjælp. 

 

Troels takkede og roste de frivillige og sekretariatet for deres indsats i det forgangne år.  

 

 

6. DRØFTELSE OG GODKENDELSE AF DEN AFLAGTE 

BERETNING 
 

Dirigenten åbnede derefter for diskussion af Landsstyrelsens beretning. Drøftelsen blev efter 

input fra de deltagende delt op i følgende områder: 

 

Økonomi 

Fortalerarbejde 

Velkomst 

Lukning af regionale kontorer 

Lokal udvikling 

GDPR 

 

Økonomi 

Nr. 18 bad Troels sige lidt mere om, hvilke tanker LS gør sig om økonomien fremadrettet. 

 

Troels svarede, at de midler, URK får fra private fonde har været for nedadgående i 2018 og 

2019. Markedet er for nedadgående, bl.a. fordi der er flere om at søge de samme midler. URK 

har ikke været lige så god til at få gode ansøgninger ud og få penge hjem. Sekretariatet arbej-

der på at optimere processen ift. fondsansøgninger, så vi fremadrettet forbedrer indsatsen og 

indtægterne.  

 

Nr. 21 sagde, at man i Slagelse har oplevet medlemsnedgang, samt at det er svært for lokal-

afdelingen at skaffe medlemmer. Når man søger §18-midler, skal man svare på hvor mange 

medlemmer, man har, og om man opkræver kontingent. Men medlemmernes kontingent går 

til landsforeningen. Han opfordrede LS til at adressere den udfordring i det kommende LS år. 

 

Troels svarede, at han og LS gerne vil kigge på medlemsindtægter og deres fordeling i det nye 

LS år. Men i den økonomiske situation vi står i lige nu, har vi brug for de frie midler, vi får fra 

medlemsindtægter i landsforeningen. Frie midler er dem, vi kan bruge frit til bl.a. at understøt-

te aktiviteter som selv har svært ved at fundraise og dække fællesomkostninger.  

 

Fortalerarbejde 

Nr. 63 sagde, at i den skriftlige beretning står, at vi har en forpligtelse til at tale de unges sag. 

Hun spurgte, hvad de fremadrettede initiativer var fra landsstyrelsen, og hvordan URK efter-

følgende inddrager de unge, som deltager i de ungedrevne kampagner. 

 

Troels svarede, at LS gerne vil gøre mere i det kommende landsstyrelsesår. LS er i gang med 

at skrive et holdningsprogram, så URK lettere vil kunne reagere og inddrage unge og frivillige 

generelt og i fortalerindsatsen. 

 

Nr. 61, 21 og 91 roste kommunikationsafdelingen og de deltagende i de ungedrevne kommu-

nikationsindsatser og gav udtryk for, at URK er blevet gode til fortalerarbejdet og at samarbej-
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det mellem sekretariat og lokalafdelinger fungerer godt.  

Nr. 4 fortalte, at URK sammen med en række andre sidste år stillede et borgerforslag om at 

sætte rigsfællesskabet på skoleskemaet. Det blev vedtaget af folketinget, og det er nu blevet 

obligatorisk i folkeskolen. 

 

Nr. 21 opfordrede til, at man er opmærksom på ikke at blive partipolitisk i fortalerindsatsen. 

 

Velkomst 

Nr. 38 spurgte hvad man fra LS har gjort ift. velkomsten og hvilke tanker man har, som måske 

ikke er ført ud endnu. 

 

Troels svarede, at man har brugt ressourcer i call centeret på at ringe nye frivillige op, mens 

nogle lokalafdelinger gør det selv. Der er udviklet velkomstpakker, som ligger på hjemmesi-

den, og der er arbejdet på flowet fra man skriver sig op, til man bliver aktiv i organisationen. 

Troels opfordrede til at tage fat i LS eller sekretariatet, hvis der er noget, der ikke fungerer.  

 

Nr. 79 roste LS og sekretariatet for velkomstmaterialet og flowet. Det er dog ikke altid, man 

får grebet de bolde, der bliver sendt ud, fordi man løber ofte hurtigt i lokalafdelingerne. 

Nr. 43 tilføjede, at kontakten ml. sekretariatet og lokalafdelingen kunne være stærkere, fx har 

sekretariatet rekrutteret uden at have strukturer klar til at tage imod frivillige. Det gør, at akti-

viteterne ikke altid er klar til at gribe dem. 

 

Troels tog dette til efterretning. 

 

Den politiske næstformand Søren sagde, at URK foruden den interne indsats skubber på ude i 

samfundet, og URK har været med til at sætte fokus på velkomst i civilsamfundet, som bl.a. 

handler om at tage bedre imod nye borgere. Det har URK bidraget til på forskellig vis, bl.a. på 

Folkemødet i Allinge. 

 

Lukning af regionale kontorer 

Nr. 40 udtrykte skuffelse over, at man ikke har inddraget de frivillige i lukningen af de regiona-

le kontorer. 

 

Troels svarede, at LS også er arbejdsgiver for en række medarbejdere. Han vil gerne drive 

sekretariatet med ordentlighed, og har ikke villet skabe usikkerhed omkring medarbejdernes 

jobsikkerhed ved at spørge ud i organisationen i denne situation. Men han anerkender, at LS 

generelt kan blive endnu bedre til at invitere og lytte.   

 

Martin sagde, at det har været en af de beslutninger, som er diskuteret mest i LS. Noget af 

det, LS gerne vil skabe med lukningerne af de regionale kontorer, er en stærk kobling mellem 

ledelsen og medarbejderne. Det kommer sandsynligvis til at påvirke lokalafdelingerne i Aarhus 

og Odense, men der er givet håndslag på, at konsulenterne kommer ud i landet. Han opfor-

drede den kommende LS til at være meget opmærksom på dette. 

 

Nr. 39 gav udtryk for, at beslutningen var truffet for hurtigt, og hun oplever en retorik, som 

handler om en udemokratisk ensretning, som har været generel fra LS’s side det seneste år.  

 

Nr. 40. sagde, at hun ikke er utilfreds med beslutningen, men processen. Hun bakker op om 

LS, men savner tillid til demokratiet i lokalafdelingen. 

 

Søren sagde, at LS ønsker, at beslutninger ligger så tæt på aktiviteterne som muligt. Men for 

at passe på medarbejderne, er denne beslutning truffet i et lille forum. Men det betyder ikke, 

at det er udemokratisk. Vi har et repræsentativt demokrati, som har valgt en landsstyrelse. 

Processen har været kort eksternt, men den har været længere for dem, der har været invol-

veret. 

 

Troels tilføjede, at hvis man oplever, at noget er udemokratisk, skal man tage fat i formanden. 
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LS træffer af og til beslutninger, hvor man ikke altid kan lave lange og inddragende beslut-

ningsprocesser, fordi man har et ledelsesansvar. Men han vil gerne tage snakken og forklare. 

 

Lokal udvikling 

Nr. 43 sagde, at vi er steget fra 25 til 40 lokalafdelinger i 2019. Han er bekymret for, at der er 

startet så mange lokalafdelinger, at der ikke er overskud til at løfte dem fra sekretariatets og 

organisationens side.  

 

Nr. 80 gav ros til sekretariatet for god og umotiveret opbakning og udtrykte forståelse for, at 

det kan være svært at følge med. 

 

Nr. 33 opfordrede til, at man bruger task force til at understøtte lokalafdelingerne. 

 

Martin forklarede, at det er en samlet landsstyrelse, som har en ambition om, at vi skal længe-

re ud, men de har ikke sat konkrete tal på. Antallet af lokalafdelinger er fluktuerende, bl.a. 

fordi mange af de frivillige er et sted i deres liv, hvor der sker mange forandringer. 

 

Nr. 43 sagde, at vi bør opstarte lokalafdelinger i et tempo, så vi sikrer, at de afdelinger, som 

åbnes, er stærke, så de ikke falder.  

 

Nr. 90 sagde, at deres afdeling blev startet op i foråret, men de føler sig tabt, efter at kontoret 

i Aarhus er lukket. De har svært ved at bevare gejsten og føler, at de har tabt kontakten til 

sekretariatet. I Nordjylland føler de, at organisationen er centraliseret i København og omegn. 

 

Troels sagde, at LS ikke har lukket Jylland og aktiviteterne i Jylland. Det er konsulenterne, 

man har flyttet til København. Vi er stadig en frivillig organisation, som skal være til stede i 

hele verden. Troels forklarede, at man foruden centraliseringen af sekretariatet i København 

har omstruktureret konsulenternes porteføljer, så flere er involveret i det lokale arbejde. Han 

håber, at lokalafdelingerne kommer til at mærke dette, når omstruktureringen lander.  

 

GDPR 

Nr. 67 spurgte ind til, hvad status er på GDPR.  

 

Søren svarede, at GDPR er vigtigt og højt prioriteret i URK. Sekretariatet lavede allerede inden 

reglerne trådte i kraft en række regler og rammer og ryddede op i mapper og mails. Han me-

ner, at URK er, hvor vi skal være ift. GDPR. Der er særlige strukturer for bl.a. ferielejr, som 

har særlige udfordringer ift. GDPR. Det er Sørens indtryk, at vi er foran de fleste organisatio-

ner på GDPR-området. 

 

Nr. 18 sagde, at internationalt har man en udfordring med GDPR ift. fortalerindsatsen, fordi 

man skal indsamle tilladelse til at bruge citater, og det kan være svært. Der er brug for at bli-

ve kigget på, hvordan vi bedre kan kommunikere om vores internationale arbejde. 

 

21 sagde, at i Slagelse oplever de, at samarbejdspartnere ikke vil samarbejde med dem, fordi 

URK er en frivillig forening. Han efterspurgte materiale i værktøjskassen, som kan vise samar-

bejdspartnere at vi har styr på GDPR. 

 

Nr. 2 oplever ikke, at der er styr på GDPR i lokalafdelingerne. Det er svært at forstå og vide, 

hvilke informationer, som skal sikres og være styr på. 

 

Rakulan fra Lokalafdelingen i København stillede sig til rådighed for sparring omkring GDPR.  

Troels tilføjede, at der ligger en privatlivspolitik på hjemmesiden, og at man altid kan kontakte 

sekretariatet med spørgsmål. 

  

Nr. 34 opfordrede til, at der er fokus på et positivt narrativ, når vi taler om GDPR. Det giver 

rigtig god mening, at vi har GDPR, og at vi passer på hinandens data. 
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Dirigenten satte herefter landsstyrelsens beretning til godkendelse og erklærede, at beretnin-

gen var godkendt. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til Lene Krogh, som er vicegeneralsekretær i Røde Kors. Lene 

præsenterede sig selv og sendte en hilsen fra landskontoret. Hun fortalte, de i Røde Kors er 

inspirerede af Ungdommens Røde Kors og den retning, organisationen har taget de seneste år. 

Røde Kors vedtog på sidste landsmøde et nyt manifest for Røde Kors i Danmark, og medmen-

neskelighed som folkesag blev vedtaget. Det rækker langt ud over Røde Kors og sætter skub i 

en større bevægelse. 

 

Hun fortalte også, at URK og Røde Kors Grønland på landsmødet kom med et forslag om at se 

på medlemsdemokratiet i Røde Kors. Derfor vedtog landsmødet en resolution om at nedsætte 

en temagruppe som sikrer, at frivillige har indflydelse i Røde Kors. Den gruppe sidder Søren 

Bøllingtoft bl.a. med i. 

 

Lene Krogh sagde, at der er et Røde Kors i DK. Også når det gælder økonomi. Derfor vil lands-

kontoret gerne hjælpe URK. Det gør de fordi, at URK gør meget godt, og det vil landskontoret 

gerne kvittere for ved at hjælpe til. 

 

 

 

7. FREMLÆGGELSE AF UNGDOMMENS RØDE KORS’ 
REGNSKAB FOR 2018 

 

 

Landsformand Troels Boldt Rømer fremlagde den økonomiske årsberetning og årsrapport 

2018. Den økonomiske årsberetning var sendt ud i landsmødemappen side 26. Den økonomi-

ske årsrapport var tilgængelig i medbragte fysiske eksemplarer samt på urk.dk. 

 

Landsformanden havde 3 hovedpointer.  

- Et budgetteret overskud, som blev mindre end forventet 

- Samlet større nedgang i indtægter og udgifter 

- Vi er særligt ramt på fondsmidlerne 

 

URK gik ud af 2018 med et lille overskud, men ikke så stort som forventet. Den lokale foran-

kring sikrer, at vi fortsat kan sænke omkostningerne uden at levere mindre. Men vi skal skaffe 

flere midler og finde nye måder at tjene penge på – særligt frie midler som kan bruges til at 

udvikle og modernisere organisationen. 

 

Intern revisor Alexandra Romanowska og intern revisorsuppleant Anna Sofie Becker fremlagde 

de interne revisorers kommentarer til årsregnskabet. De interne revisorer pegede på, at det er 

ærgerligt, at overskuddet ikke er så stort som forventet, samt at medlemstallet er faldet med 

næsten 3000 medlemmer. De interne revisorers skriftlige bemærkninger var sendt ud i 

Landsmødemappen side 28.  

 

 

8. DRØFTELSE OG GODKENDELSE AF UNGDOMMENS RØDE 
KORS’ REGNSKAB 

 

 

De interne revisorer ønskede at pege på, at over 50 % af udgifterne går til lønnet personale og 

lagde op til debat af andelen af lønmidler. De interne revisorer er enige om, at sekretariatet er 

ryggraden i organisation, men det er altid relevant at drøfte andelen af udgifter til lønninger. 

 

Nr. 21 gav udtryk for, at der er meget gode vilkår i den gældende overenskomst. 
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Nr. 34 sagde, at det er vigtigt, at vi har et stærkt sekretariat, hvor folk har lyst til at være. Vi 

kommer til at skifte konsulenter meget oftere, hvis vi skærer i vilkårene. Hun påpegede, at 

emnet også blev drøftet på landsmødet for 2 år siden og opfordrede landsmødet til at bemær-

ke, at vi er faldet 10 mio. i lønomkostninger. Måske det har indflydelse på, hvor mange fonds-

midler, vi kan hente hjem og hvorfor indtægterne er faldende, sagde hun. 

 

Troels sagde, at LS har fokus på udviklingen i udgifter i URK og dermed også lønudviklingen. 

Et stærkt sekretariat er en forudsætning for at kunne levere og være til stede. Vi har både i 

2018 og 2019 reduceret i antallet af medarbejdere. Mht. overenskomst lægger URK sig tæt op 

af Røde Kors’ overenskomst. URK er ikke lønførende, men de forretningskritiske opgaver skal 

ligge et sted, hvor der er nogen til at håndtere dem. 

 

Nr. 18 sagde, at deres gruppe er dybt afhængige af en god konsulent med gode arbejdsfor-

hold. Folk flygter fra steder, der ikke har gode vilkår. Vi skal prioritere de medarbejdere, der er 

i organisationen, så vi kan holde på dem. URK bør gå foran på rettigheder og vilkår. 

 

LS-medlem Andreas sagde, at vi kan se, at der er et fald i projektansøgninger. Det er der fo-

kus på og bliver justeret på, og sekretariatet er begyndt at fundraise på andre måder. Andre 

organisationer oplever også, at det er svært at fundraise. 

 

Nr. 92 sagde, at i Aalborg er man gode til at fundraise. Hun foreslog LS at kigge på en model, 

hvor de lokale indtægter bruges til at støtte nationalt. Fx med 10 % ligesom man gør i Røde 

Kors. 

 

Nr. 34 bakkede op om en model, hvor lokalafdelingerne deler overskuddet med resten af orga-

nisationen. 

 

Nr. 21 opponerede mod en model, hvor lokalafdelingerne betaler skat til URK centralt. 

 

Troels lovede at lave en lang, inddragende proces, hvis LS beslutter sig for at kigge på lokal-

økonomien det i det kommende LS-år.  

 

De interne revisorer spurgte dernæst, hvilke indsatser der er for at sikre medlemstallet i frem-

tiden. 

 

Troels svarede, at grunden til at medlemstallet er faldet er, at flere medlemmer konverteres til 

månedlige støtter og dermed giver flere penge end et årsmedlemskab på 150 kr. årligt. Men 

der arbejdes bl.a. med det tidlige træk, så vi får unge medlemmer ind, som kan være med-

lemmer i mange år og andre tiltag for det øge medlemstallet. 

 

Nr. 13 opfordrede sekretariatet til at sige til i god tid, når bevillinger udløber. Lokalafdelingerne 

kan søge midler til aktiviteterne i deres ansøgning af §18 midler, hvis det ved det i god tid. 

 

Nr. 34 rejste spørgsmålet om deltagerbetaling til landsmødet og opfordrede LS til at se på, om 

det er nødvendigt og ønskeligt i fremtiden. 

 

Landsformanden takkede de interne revisorer for en grundig og konstruktiv intern revision. 

 

Dirigenten satte den økonomiske beretning til afstemning og konstaterede, at den var god-

kendt. 
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9. DRØFTELSE OG VEDTAGELSE AF TOÅRIG 
UDVIKLINGSPLAN FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 

 

 

Dirigenten oplyste, at landsstyrelsen rettidigt har offentliggjort et forslag til udviklingsplan 

2019—2021. Landsstyrelsen har efterfølgende fremsendt en række ændringsforslag til udvik-

lingsplanen, som blev fremlagt for organisationen 5 uger før landsmødet. Troels præsenterede 

forslaget til udviklingsplan 2019-2021 samt ændringsforslagene til den foreslåede udviklings-

plan. Dirigenten satte herefter udviklingsplanen inkl. de nye forslag til debat. 

 

Nr. 34 syntes udviklingsplanen ser fornuftig ud. Hun læser generelt et ønske om et større 

samarbejde med de lokale Røde Kors-afdelinger. Det er oplagt at samarbejde. Hun påpegede 

dog, at der er stor forskel på, hvordan man samarbejder med frivillige i Røde Kors og i URK, og 

det skal man være opmærksom på, når man indleder samarbejde. 

 

Nr. 70 og 79 gav udtryk for, at de har gode samarbejder med de lokale afdelinger i Røde Kors 

bl.a. om lokaler og arrangementer, og de opfordrede andre til at gøre det samme. 

 

LS-medlem Amalie sagde, at det er noget, vi skal arbejde henimod de næste år, men det skal 

give mening lokalt. Det vil ikke blive tvunget igennem. LS styrker også samarbejde med Røde 

Kors på ledelsesniveau. Det er en generel pointe ift. udviklingsplanen, at vi arbejder henimod 

målene. Det skal ikke nødvendigvis ske nu og her. 

 

Nr. 73 sagde, at de har haft et etisk dilemma ift. om deres frivillige har de rette kompetencer 

til at være på institutionerne. Hun spurgte, om der også ligger kompetenceløft af de frivillige i 

udviklingsplanen. 

 

LS nikkede til dette. Amalie tilføjede, at der hvor det kræver ekstra uddannelse på institutio-

ner, vil der være det, men der behøves ikke ekstrauddannelse alle steder. 

 

Nr. 9 påpegede, at man ikke behøver en uddannelse for at være en god ven, men man kan 

godt blive klædt bedre på til at være et godt øre. Man kan komme ud for nogle situationer, 

som man ikke nødvendigvis møder i sin dagligdag. 

 

Amalie svarede, at vi skal give den træning, som er nødvendig. Men det skal give mening. Vi 

skal ikke lave uddannelse for uddannelsens skyld. 

 

Nr. 39 pegede på diversiteten i LS og opfordrede LS til at kigge på, hvem der opstiller og re-

krutteres til LS. Man prikker og vælger typisk dem, man kender. Det er svært at undgå en 

ensretning, når der sidder mange i LS med samme kompetencer og erfaringer.  

 

Nr. 21 og 43 opfordrede til forskellighed generelt og vil gerne drøfte mangfoldighed i URK. 

 

Martin opfordrede til at have mangfoldigheden in mente, når der skal stemmes til LS senere i 

dag. Amalie sagde, at LS bl.a. har involveret sig i DUFs satsning, der hedder Alle unge med i 

fællesskabet. Her har man engageret lokalafdelingerne i at afprøve metoder til at få nye typer 

af unge med i fællesskaberne. 

 

Nr. 92 foreslog, at LS bliver mere synlige og bl.a. bruger udviklingsplanen til at blive det.  

 

Nr. 11opfordrede til, at man undgår ordet sindssygt, når man taler om mental sundhed. 

 

Der var to konkrete forslag til tekstændringer, som dirigenten konstaterede ikke var menings-

ændrende. 

 

Forslagene var, at ”altså” slettes og ”fuld” erstattes af ”udtømmende” i metateksten til udvik-
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lingsplanen, samt at dokumentets sidste sætning ændres til ”For at styrke arbejdet med ung-

domsengagement i den internationale Røde Kors-bevægelse vil vi i samarbejde med vores 

partnere bruge nationale erfaringer til at udvikle vores internationale indsatser funderet i loka-

le behov.” 

 

Dirigenten bad stemmetællerne tælle de tilstedeværende stemmeberettigede. Tallet var 89. 

 

Ændringerne blev sat til afstemning og godkendt. 

 

Dirigenten satte herefter udviklingsplanen med ændringerne til afstemning og konstaterede, at 

den var godkendt, idet 86 stemte for.  

 

 

10. VALG AF LANDSFORMAND FOR TO ÅR 
 

Der var én kandidat til posten som landsformand for to år. Kandidaten var Troels Boldt Rømer. 

Dirigenten bad Troels motivere sit kandidatur. 

 

Da der kun var opstillet én kandidat, konstaterede dirigenten, at Troels Boldt Rømer var gen-

valgt som landsformand af URK for to år. 

 

 

11. VALG AF ORGANISATORISK NÆSTFORMAND FOR TO ÅR 
 

Der var to kandidater til posten som organisatorisk næstformand for to år. Kandidaterne var 

Amalie Georg Smistrup og Andreas Samuel Jeppesen. Dirigenten bad Amalie og Andreas moti-

vere deres kandidatur. Derefter var der debat mellem de to kandidater styret af dirigenten. 

 

Dirigenten ledte en skriftlig afstemning og konstaterede efter optælling, at Amalie Georg Smi-

strup var valgt som organisatorisk næstformand. 

 

 

12. VALG AF MENIGE LANDSSTYRELSESMEDLEMMER FOR TO 
ÅR 

 

Der var syv kandidater til posterne som menige landsstyrelsesmedlemmer for to år, og der 

skulle vælges tre. 

 

Kandidaterne var: 

 

Alexandra Maja Romanowska 

Hakan Altintas 

Jonas Wiederholt Larsen  

Kathrine Frimann Jensen 

Mathilde Horn Andersen 

Mette Berents Bojesen 

Rukiye Bilgin 

 

Dirigenten bad kandidaterne motivere deres kandidatur og ledte en skriftlig afstemning. Diri-

genten konstaterede efter optælling, at Jonas Wiederholt Larsen, Mette Berents Bojesen og 

Rukiye Bilgin var valgt som menige landsstyrelsesmedlemmer for to år. 
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13. VALG AF MENIGE LANDSSTYRELSESMEDLEMMER FOR ET 
ÅR 

 

Dirigenten annoncerede, at Luna Carina Liv Christiansen desværre har trukket sit kandidatur. 

Da Amalie Smistrup er valgt som næstformand, var der en ekstra et-årig post på valg.  

Der var fire kandidater til posterne som menige landsstyrelsesmedlemmer for to år, og der 

skulle således vælges to. 

 

Kandidaterne var: 

 

Alexandra Maja Romanowska 

Hakan Altintas 

Kathrine Frimann Jensen 

Mathilde Horn Andersen 

 

Da kandidaterne allerede havde motiveret deres kandidatur, ledte dirigenten en skriftlig af-

stemning. Dirigenten konstaterede efter optælling, at Alexandra Maja Romanowska og Mathil-

de Horn Andersen var valgt som menige landsstyrelsesmedlemmer for et år. 

 

 

14. VALG AF INTERN REVISOR I 2 ÅR 
 

Dirigenten oplyste, at der var indkommet én opstilling til posten som intern revisor i to år. 

Kandidaten var Hakan Altintas. Da der kun var en kandidat til posten, konstaterede dirigenten, 

at Hakan var valgt. 

 

 

15. VALG AF INTERN REVISOR I 1 ÅR 
 

Dirigenten oplyste, at der var indkommet to opstillinger til posten som intern revisor i et år.  

 

Kandidaterne var Hakan Altintas og Tania Fiil Skamriis. Da Hakan var valgt til posten som in-

tern revisor i to år, konstaterede dirigenten, at Tania var valgt som intern revisor i 1 år. 

 
 
16. VALG AF INTERN REVISORSUPPLEANT 

 
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet opstillinger til denne post inden opstillingsfristen 

d. 14. september. Landsmødet kunne derfor ikke stemme om valg til intern revisorsuppleant. 

Dirigenten oplyste, at Landsstyrelsen har mandat til at indsupplere en kandidat til posten på 

det førstkommende LS-møde.  

 

Det blev påpeget, at LS bør tage med i betragtningen, at det er problematisk, at en intern re-

visor skal revidere et regnskab, man selv har været ansvarlig for i LS. 

 

Troels takkede for bemærkningen og tilføjede, at der laves et officielt opslag til posten, som 

annonceres på hjemmesiden. 

 

Troels præsenterede den nye landsstyrelse og takkede den afgående landsstyrelse for godt 

samarbejde det seneste år.  

 

Søren orienterede om, at han trækker sig fra landsstyrelsen. Da Søren trak sig midt i sin toåri-

ge post som politisk næstformand, vil der komme et opslag til den resterende periode som 
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politisk næstformand op, så alle interesserede kan stille op. LS vil indsupplere til posten på det 

førstkommende LS-møde. 

 

 

17. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR DET KOMMENDE ÅR 
 

Dirigenten oplyste, at Landsstyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 150 kr. årligt jf. 

landsmødemappens side 31. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 

18. INDKOMNE FORSLAG 
 

 

Vedtægtsændringsforslag 

 

Dirigenten oplyste, at der rettidigt var indkommet et vedtægtsændringsforslag, som foreslog 

landsmødet at ændre titlen landsformand til landsforperson. Det var fremsendt i Landsmøde-

mappen side 51 og fremefter. Amalie motiverede forslaget, og dirigenten satte forslaget til 

debat 

 

Der var en lang og grundig debat om vedtægtsændringsforslaget. Et udpluk af kommentarerne 

er gengivet herunder. 

 

Nr. 21 Opponerede mod forslaget. Han havde foretrukket et bedre begreb som foreningsleder 

eller organisationsleder og foreslog, at forslaget blev stemt ned. 

 

Nr. 74 foreslog, at formand ændres til leder og viceleder af Ungdommens Røde Kors. FMS bli-

ver så lederskabet. 

 

Amalie sagde, at hvis der var et godt forslag, ville gruppen af forslagsstillere gerne gå med til 

at ændre det, for det vil ikke være meningsændrende, idet forslaget er at kønsneutralisere 

ordet. 

 

Nr. 61 bakkede op om ordet forperson, da formand er med til at fastsætte en diskurs om, at 

formænd er mænd. Forperson er stadig et nyt ord, men sammenlignelige organisationer bru-

ger også kønsneutrale begreber. 

 

Det blev drøftet, hvorvidt forperson er et for tydeligt politisk statement. Flere politiske partier 

bruger stadig formænd, mens andre organisationer og alternativet bruger forperson.  

 

Nr. 61 sagde, det er ikke et partipolitisk spørgsmål, og vi overtræder således ikke Røde Kors 

principperne ved at ændre formand til forperson. URK er ikke apolitisk, vi er politisk neutrale. 

Vi arbejder for mangfoldighed på alle parametre og mange af vores frivillige er alle rollemodel-

ler for unge kvinder.  

 

Det blev drøftet, hvorvidt man bedst skaber ligestilling med handlinger eller med titler, og 

hvorvidt det er en handling at ændre i organisationens vedtægter. 

 

Nr. 74 sagde, at han ikke stemmer imod udviklingen og forpersontitler, men han stemmer 

imod forpersontitlen i URK.  

 

Nr. 21 stillede mistillidsvotum til dirigenten, da han mente, at dirigenten favoriserede et syns-

punkt fremfor det andet. Formanden bad stemmetællerne tælle de tilstedeværende stemmebe-
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rettigede i salen. Der var 55 stemmeberettigede til stede i salen. Han ledte herefter en af-

stemning om mistillidsvotum mod dirigenten. 54 stemte for dirigenten. En person stemte 

imod. Dirigenten kunne derfor fortsætte med at lede landsmødet. 

 

Nr. 67 stillede ændringsforslag til vedtægtsændringsforslaget. Han forelsog, at landsformand 

ændres til landsleder. Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringsforslag vedtages 

ved 2/3 flertal blandt de tilstedeværende. Det vil sige, at 37 skulle stemme for. Dirigenten led-

te afstemning om forslaget landsleder. 13 stemte for, og forslaget faldt. 

 

Dirigenten satte herefter det oprindelige forslag om forperson til afstemning. 41 stemte for 

forslaget, og det blev vedtaget. Vedtægterne konsekvensrettes. 

 

 

Resolutionsforslag 

 

Dirigenten oplyste, at der rettidigt var indkommet et resolutionsforslag om at vedtage en bæ-

redygtighedspolitik. Resolutionsforslaget var fremsendt i landsmødemappen på side 54 og 

fremefter. Der var nu 51 stemmeberettigede til stede i salen. Dirigenten gjorde opmærksom 

på, at resolutionsforslag vedtages ved almindeligt flertal. 

 

Dirigenten bad Mikkel Vinther motivere forslaget og åbnede for debat.  

 

Nr. 21 syntes det er et godt forslag og vil stemme for, hvis LS giver håndslag på, at det ikke er 

en one size fits all-løsning. At det ikke er krav, som ikke kan efterleves, men principper til ef-

terfølgelse.  

 

Nr. 19 sagde, at alle skal gøre noget i det omfang, man kan. Der er ikke noget klimapoliti. Det 

er meningen, at alle kan gøre noget, og det er et mindset, man kan tage med hjem og gøre i 

det tempo, man kan. Det er mere et spørgsmål om, at man tænker sig om, når man køber 

forplejning og materialer i aktiviteter. 

 

Nr. 109 sagde, at hun er enig i, at vi skal være et forgangsbillede og bidrage til et bæredygtigt 

samfund, men der er nogle ting, der skurrer i hendes ører. Fx at man i videst muligt omfang 

skal servere plantebaseret mad og mad med certificeringer. Det er bekymrende, hvis vi som 

ungdomsorganisation lægger op til, at man udelukkende skal spise plantebaseret. Ernærings-

mæssigt anbefaler man, at særligt børn får en lille mængde magert kød. Dette skal vi være 

opmærksomme på ift. fx ferielejrbørn. Mht. certificeringer er det altid en afvejning, om man 

skal købe lokalt eller certificeret. Økologisk er ikke altid bæredygtigt. Og bønner og linser pro-

duceres sjældent i Danmark. Er det så bæredygtigt? Hun mener, at man også skal tænke i 

kostråd og prioritere lokalt over økologisk. 

 

Nr. 79 kommenterede på forslaget om at prioritere transport på landjorden. Økonomisk er det 

ikke altid det smarteste økonomisk, da man fx også bør tænke sekretariatets timer ind i trans-

port på landjorden, som oftest bliver længere.  

 

Nr. 64 efterspurgte, at politikken bliver mere detaljeret, så man bedre forstår, hvordan man 

implementerer politikken ude på aktiviteterne.  

 

Mikkel afklarede, at det handler om principper. Det er et første skridt i en lang diskussion, som 

vi skal have de næste år om klima og bæredygtighed i URK. Det er ikke deltaljerede planer, 

men anbefalinger, som skal arbejdes videre med. 

 

Nr. 96 foreslog, at der skrives: ”prioriter lokale og bæredygtige madvarer” i stedet for plante-

baseret. 
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Forslagsstillerne fastholdt forslaget om, at man opretholder plantebaseret mad og mener ikke, 

at det er ernæringsmæssigt problematisk, at man primært får plantebaseret mad en gang om 

ugen eller en uge om året.  

 

Nr. 4 sagde, at det skal give mening lokalt – både i afdelinger og lokalt i aktiviteter. Hvis der 

er et formål med at servere kylling, skal man selvfølgelig gøre det. Hvis bæredygtigheden 

stemmes igennem, tvinger man sig selv til at træffe en aktiv beslutning om at servere den 

slags mad, man ønsker. Mht. transport skal konsulenterne ud i landet – det er et krav fra LS. 

Derfor vil konsulenterne stadig komme ud i landet, men vi skal altid tænke over, om man bør 

sætte sig ind i en bil eller et tog. 

 

Nr. 75 roste landsstyrelsen for forslaget og foreslog, at eksterne spørges til råds også, så vi 

kan lave nogle grønnere og lettere arbejdsgange også for sekretariatet. 

 

Nr. 19 sagde, at bæredygtighedspolitikken er retningslinjer, og man skal stadig bruge sin sun-

de fornuft, når man skal vælge mellem lokale råvarer og økologi, og her må man også tage sin 

aktivitets økonomi i betragtning, når man handler ind til sin aktivitet. 

 

Dirigenten ledte afstemning af resolutionsforslaget og konstaterede, at det var vedtaget, idet 

50 stemte for. 

 

 

 

19. EVENTUELT 
 

Nr. 67 efterspurgte, at der bliver truffet en beslutning omkring aktiviteten Plexus. Halvdelen af 

aktiviteterne valgte at forlade URK, og den anden halvdel valgte at blive i URK. Aktiviteterne 

kan ikke nå til enighed om, hvem der kan beholde navnet Plexus. Det kan give problemer fx 

hvis en Plexus i URK og én uden for URK søger de samme midler.  

Troels forklarede Landsmødet, at tre Plexusaktiviteter forlod URK sidste år efter en fin proces. 

Han foreslog, at de involverede parter og den nye landsstyrelse sætter sig sammen og finder 

en løsning. 

 

Nr. 14 sagde, at der landsmødet igennem har været et tema om, hvem der stiller op til lands-

styrelsen. Hun understregede, at alle kan stille op. Hun blev stemt ind ved et retfærdigt valg. 

Man kan sagtens deltage og være med i LS, selvom man bor uden for København. 

 

Nr. 79 var enig og understregede, at hun ikke blev prikket, men at hun selv valgte at stille op, 

fordi hun mener, at hun har noget at byde ind med. 

 

Nr. 61 mente godt, at man må prikke, hvis man møder nogen i organisationen som kunne væ-

re gode at have med i landsstyrelsen.  

 

Nr. 91 takkede for et godt landsmøde og for gode, vigtige debatter.  

 

Amalie istemte rosen og takkede for valget.  

 

Troels sluttede af og takkede for et godt landsmøde.  

 

 
Dato: 13. dec 2019         Dato: 7. december 2019      Dato: 6. december 2019 

 

 

____________________       _______________________           __________________ 
Katrine Damgaard, dirigent         Troels Boldt Rømer, landsformand     Rikke Friis Højland, referent 


