
 

   

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT LS-MØDE  

6. NOVEMBER 2019 

 
Tidspunkt: 17.00-20.00 Sted: Mono Solutions, Hejrevej 30, 1. sal 

 
Til stede: Troels, Amalie, Mathilde, Alexandra, Mette, Jonas, Rukiye og Daniel. Under punkt 1 og 2 også 

Rikke og Thomas. Under punkt 3 også Lene Krogh. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden      
Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Baggrund for den økonomiske situation samt forslag til proces herfra 
Troels redegjorde for den økonomiske situation og hvor vi står. Thomas supplerede.  

 
Ungdommens Røde Kors går ud af 2019 med et underskud på knapt ni millioner kroner. Det skyldes 
overbudgettering af forventede indtægter og mangelfuld økonomistyring. Trods løbende tilpasninger af 
økonomien i 2019, er det ikke lykkedes at komme i mål. 
 

URK udfører et stort og vigtigt arbejde for udsatte unge i Danmark og ude i verden. Det arbejde er 

truet, såfremt der ikke tilføres organisationen ny kapital og en stærkere styring af økonomien. 

 

URK har derfor henvendt sig til Røde Kors for at få hjælp. Og Røde Kors har indvilliget i at yde den 

nødvendige støtte i form af et langsigtet lån og ledelsesmæssige ressourcer, så vi i fællesskab kan få 

styr på de eksisterende økonomiske udfordringer og etablere en langsigtet økonomisk bæredygtig 

platform for organisationen. Dette skal sikre, at vi også i fremtiden har et stærkt og engageret URK, 

samt at alle planlagte aktiviteter kan gennemføres uden konsekvenser for de mange unge, der både 

er frivillige og modtagere af URK’s hjælp. 

 

Den ledelsesmæssige bistand vil have fokus på at hjælpe URK til igen at blive en stærk, selvstændig 

og bæredygtig organisation, ved at genoprette en sund økonomi og implementere en solid 

økonomistyring i organisationen. 

 
3. Besøg fra Røde Kors og fremlæggelse af vedhæftede brev    

Lene Krogh, vicegeneralsekretær for Røde Kors i Danmark, fremlagde RKiD’s model fra sit synspunkt, 
og svarede på LS’ spørgsmål.  

 
4. Stillingtagen til svar fra LS til Røde Kors     

LS besluttede at takke ja til Røde Kors’ tilbud om hjælp til at komme igennem den økonomiske krise 
og informerede Lene Krogh om beslutningen.  
 

Amalie og Troels mødes torsdag morgen kl. 6.30 med generalsekretariatet i Røde Kors, samt den 
midlertidige direktør, og kl. 15 meldes det ud til sekretariatet.  
 
Der kommer en mail ud til aktivitetsledere og lokalafdelingsformænd efterfølgende. Den skriftlige 

samarbejdsaftale udarbejdes med RK i næste uge. 
 

5. Indsupplering af nyt LS-medlem      
LS drøftede alle indkommende opstillinger.  
LS besluttede at indsupplere Kathrine Frimann Jensen til den etårige post.  


