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“ Mange folk siger: Du kan ikke. Men så er der én, 
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1.1 Program for Landsmøde 2020

1.1 PROGRAM FOR LANDSMØDE 2020
LØRDAG D. 26. SEPTEMBER
10.30 – 11.00 Ankomst, kaffe og morgenboller

11.00 – 11.10 Åbning af landsmødet

11.10 – 11.30 Valg af dirigent 
Valg af referent 
Godkendelse af forretningsorden 
Godkendelse af dagsorden

11.30 – 12.40 Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens 
nuværende stilling 
 
Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors’ regnskab 
 
Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger

12.40 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.45 Behandling af resolutionsforslag

14.45 – 15.15  Kaffepause

15.15 – 16.30 Behandling af vedtægtsændringsforslag 
Fastsættelse af kontingent for det kommende år

16.30 – 17.00 Valg til landsstyrelsen og af intern revisor

17.00 – 17.15 Eventuelt

17.15 – 17.45 Et år med Corona – hvad har vi lært?

17.45 – 18.00 Opsamling og tak for i dag
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1.2 Landsstyrelsens forslag til  dagsorden

1.2 LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL  
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Godkendelse af dagsorden

5. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuværende 
stilling

6. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors’ regnskab 2019

7. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger

8. Indkomne forslag

a. Resolutionsforslag

b. Vedtægtsændringsforslag

9. Diskussion af status på den toårige udviklingsplan og evt� tilretninger (udgår hvis Strategi 
2025 og tilhørende vedtægtsændringsforslag vedtages)

10. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

11. Valg af politisk næstforperson

12. Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer

13. Valg af interne revisorer

14. Valg af intern revisorsuppleant

15. Eventuelt
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1.3 Praktiske oplysninger

1.3 PRAKTISKE OPLYSNINGER
Transport

DGI Byen ligger 5 minutters gang fra Københavns Hovedbanegård�

Du skal selv sørge for at komme til DGI Byen� Rejser du med offent-
lig transport, så husk mundbind� Du kan efterfølgende indsende 
dine billetter sammen med en refusionsseddel til refusion@urk.dk 
og få transporten refunderet begge veje� 

Corona og sikkerhed

Den 7� september ændrede myndighederne retningslinjerne for 
Københavnsområdet og Odense� Det betyder bl�a�, at forsamlings-
forbuddet er nedsat til 50 personer� Derfor har vi valgt at aflyse 
middag, fest og overnatning ifm� årets landsmøde� Søndagens 
program bliver derfor også aflyst�

Landsmøder og lignende må dog afholdes med et deltagertal 
på op til 500 personer, hvis deltagerne i det væsentlige sidder 
ned� Det er ikke et krav, at alle deltagerne sidder ned hele tiden� 
Et arrangement vil f�eks� godt kunne indledes med, at deltagerne 
mødes til kaffe stående og herefter sidder ned  
(kilde: https://politi�dk/coronavirus-i-danmark/)

Vi har booket os ind hos Copenhagen Conference i DGI Byen, 
som er med i Horestas ’Safe Place to visit’-program, og som har 
fuldstændig styr på de gældende retningslinjer og sikrer, at vi kan 
afholde et sikkert landsmøde� 

I bæredygtighedens navn vil der ikke blive printet landsmøde-
mapper til alle, men der vil blive medbragt nogle få eksemplarer, og ellers opfordres I til at 
medbringe tablet, computer eller jeres egen udskrift�

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt Rikke på rikke@urk.dk / 28 95 66 47 eller 
Josefine på josefine@urk.dk / 28 93 00 55�

LANDSMØDET  
AFHOLDES I:
Copenhagen Conference i DGI Byen 
Tietgensgade 65 
1704 København V

mailto:refusion%40urk.dk?subject=
mailto:rikke%40urk.dk?subject=
mailto:josefine%40urk.dk?subject=
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1.4 Forslag til forretningsorden for landsmøde 2020

1.4 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 
FOR LANDSMØDE 2020

Åbning af Landsmødet 
1. Landsmødet åbnes af landsforpersonen, der leder valget af dirigent (herefter ’dirigenten’) jf� 

vedtægternes § 7 stk� 14� Herefter følges følgende procedure i angivne rækkefølge: 

a. Dirigenten indstiller til valg af referent�

b. Dirigenten konstaterer, om Landsmødet er lovligt indkaldt jf� vedtægternes § 7 stk� 2�

c. Dirigenten fastsætter antal af stemmetællere og leder valget af disse efter forslag fra 
landsstyrelsen� Såfremt dirigenten er i tvivl om en afstemnings udfald, kan han påkalde 
stemmetællerne, som derefter foretager optælling af de afgivne stemmer�

d. Dirigenten indstiller til godkendelse af forretningsorden efter forslag fra landsstyrelsen 
og evt� indkomne forslag til ændringer jf� vedtægternes § 7 stk� 13�

e. Dirigenten indstiller til Landsmødets godkendelse af dagsorden og program for Lands-
mødet efter forslag fra landsstyrelsen og evt� indkomne forslag til ændringer, jf� vedtæg-
ternes § 7 stk� 9� 

2. Herfra leder dirigenten Landsmødet ud fra den vedtagne dagsorden� 

Opførsel under mødet
3. Der forventes god ro og orden under mødet� 

a. Mobiltelefoner skal holdes lydløse�

b. Gældende regler på mødestedet skal overholdes� 

c. Når man får ordet, er det kun muligt at udtale sig om det dagsordenspunkt, hvortil ordet 
er givet�

d. Dirigentens anvisninger skal efterkommes� I yderste konsekvens kan overtrædelse af 
forretningsordenen medføre bortvisning�

Forslag til Landsmødet
4. Der er mulighed for at fremlægge forslag for Landsmødet inden for tidsfristen i vedtægterne 

§ 7 stk� 11� Der kan således ikke stilles forslag på selve Landsmødet�

5. Forslag må ikke stride mod vedtægterne�

6. Dirigenten kan indstille til Landsmødet at afvise et forslag, såfremt det har en form, som ikke 
kan behandles af Landsmødet�
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1.4 Forslag til forretningsorden for landsmøde 2020

Dirigentens rolle
7. Dirigentens rolle er at sikre, at Landsmødet afholdes efter gældende regler, og at debatten 

afholdes så konstruktivt som muligt�

a. Hvis det er nødvendigt, kan dirigenten foreslå: 

• At talerækken afsluttes efter det følgende indlæg.

• At der foretages en vejledende, indledende afstemning for at afgøre, om der er enighed eller 
uenighed om et forslag.

• At der foretages en prøveafstemning for at afgøre, om en fortsat debat er nødvendig.

• At der indføres kollektiv eller individuel begrænsning af taletid af hensyn til mødets konstrukti-
ve afholdelse.

8. Ethvert tvivlsspørgsmål afgøres af Landsmødet efter dirigentens indstilling og afgøres ved 
almindeligt stemmeflertal�

9. Hvis der stilles forslag om mistillidsvotum til dirigenten, leder landsforpersonen en afstem-
ning om mistillidsvotum og evt� valg af en anden dirigent� Mistillid til dirigenten kræver almin-
deligt stemmeflertal� I tilfælde af mistillid leder landsforpersonen valget af en ny dirigent�

Beslutningsdygtighed og afgørelser
10. Landsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af ved-

tægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 flertal jf� vedtægternes § 7 stk� 7� 

11. Til alle vedtagelser kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede delta-
ger i afstemningen jf� vedtægternes § 7 stk� 7� 

12. Alle personvalg er hemmelige og skriftlige� I øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæ-
ring jf� vedtægternes § 7 stk� 7�

13. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har tilmeldt sig Landsmødet inden den fastsatte 
tilmeldingsfrist og er til stede på Landsmødet jf� vedtægternes § 7 stk� 5�

14. Forretningsordenen vedtages ved almindeligt flertal� Ændringsforslag til forretningsordenen 
kan stilles frem til vedtagelsen� Også her kræves almindeligt flertal�

15. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter Landsmødets afslutning, medmindre 
andet er angivet i forslaget� Ved ændringer i vedtægterne for Ungdommens Røde Kors § 1; § 
2; § 3; § 6 stk� 9, 10 og 11; § 7 stk� 8; § 8 stk� 6; § 10 stk� 2 og § 11 kræves Røde Kors i Danmarks 
hovedbestyrelses godkendelse jf� vedtægternes § 7 stk� 8� Disse kan derfor ikke træde i 
kraft med omgående virkning�
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1.4 Forslag til forretningsorden for landsmøde 2020

Valg til tillidsposter
16. Alle personvalg er skriftlige, jf� vedtægternes § 7 stk� 7� Stemmetal offentliggøres ikke�

17. Ved valg til landsforperson, organisatorisk næstforperson, politisk næstforperson, menige 
landsstyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant følges følgende procedure: 
 
Valg af landsforperson, organisatorisk næstforperson, politisk næstforperson, intern revisor 
og revisorsuppleant: 
 
Hvis der kun er én kandidat til posten, stemmes der ikke� Kandidaten er valgt� 
 
Hvis der er to kandidater til posten, skal der stemmes på én af de to� Det sker ved at skrive 
navnet på den kandidat, man ønsker valgt, på stemmesedlen�   
 
Hvis der er tre eller flere kandidater til posten, stemmes på alle kandidater med samme 
pointgivnings-system som ved valg af menige medlemmer til landsstyrelsen (se nedenfor)� 
Hvis en kandidat har fået over halvdelen af stemmerne i første valgrunde, er denne kandidat 
valgt�  
 
Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer: 
 
Såfremt der kun er netop det antal kandidater eller færre, der er brug for, stemmes der ikke, 
og kandidaterne er valgt� 
 
Valg af menige, ordinære landsstyrelsesmedlemmer foretages i ét samlet valg� Alle kandi-
dater prioriteres i den rækkefølge, man ønsker dem valgt� Ved sammentællingen får første 
prioritet et point, næste prioritet to point osv� Kandidaterne med færrest point bliver valgt� 
Opstår der pointlighed, som er afgørende for resultatet af valget, stemmes der mellem de 
kandidater, der har fået lige mange point efter ovenstående metode� 
 
Hvis en af kandidaterne til landsstyrelsen også har valgt at stille op til posten som landsfor-
person, organisatorisk næstforperson eller politisk næstforperson og bliver valgt til denne 
post, udgår vedkommendes kandidatur til en menig landsstyrelsespost� 
 
Der vælges poster i følgende rækkefølge:

1. Politisk næstforperson

2. Landsstyrelsesmedlemmer for to år

3. Landsstyrelsesmedlemmer for et år

4. Intern revisor

5. Intern revisorsuppleant

 
Forslag til forretningsorden er stillet af landsstyrelsen 

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om, hvordan reglerne skal forstås, er du velkommen til at kontakte  
ledelseskonsulent Rikke Højland (rikke@urk.dk, 28 95 66 47)� 

mailto:rikke%40urk.dk?subject=
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2.1 Landsstyrelsens beretning 2019-2020

2.1 LANDSSTYRELSENS BERETNING 
2019-2020

Årsberetningen er Landsstyrelsens udlægning af, hvor Ungdommens Røde Kors står i 
dag – og hvad der er sket siden sidste Landsmøde. Efter fremlæggelsen af beretningen 
på Landsmødet vil der være mulighed for at kommentere beretningen og stille spørgsmål 
til Landsstyrelsen.

Jeg vil være helt ærlig� Det seneste år har været et hårdt år for Ungdommens Røde Kors 
(URK)� Måske det hårdeste nogensinde� Krise på krise har udfordret os i en grad, så det ikke 
var sikkert, at vores arbejde for og med børn og unge i udsathed kunne fortsætte� Men det 
vil fortsætte� Og det skal fortsætte�

Da jeg for snart 10 år siden startede som frivillig i URK, var min første opgave at åbne en 
lektiecafe i et socialt boligbyggeri� Ikke lang tid efter vi havde slået dørene op, blev vi slået 
tilbage til start – først af en brændende container foran vores lokaler og siden af lokale 
bander, hvis slagsmål skræmte børnene væk fra lektiecafeen� Men vi blev ved� Også da 
det blev svært� Og til sidst lykkedes det: tilliden til lektiecafeen kom tilbage, og børnene fik 
støtte i deres uddannelse og et frirum i deres hverdag�

Frivilligt arbejde er, med andre ord, både fyldt med succeser og kriser� Da den nye Lands-
styrelse blev valgt for et år siden, stod vi midt i en krise� Vi havde i længere tid troet, at 
URK’s økonomi var solid – men det overblik, som vi troede eksisterede, var ikke til stede� 
Vores udgifter var større end vores indtægter – og da overblikket manglede, kunne vi ikke 
reducere udgifterne i god nok tid� Det betød, at URK gik ud af 2019 med et underskud på 
omkring 4 millioner kroner� Og det betød, at der pludselig var en reel risiko for, at vi ikke 
kunne betale vores regninger� At vi ville ophøre med at eksistere, hvis vi ikke handlede 
hurtigt� Men vi handlede – også selvom det var hårdt� 

Den økonomiske krise har betydet, at nogle aktiviteter har skulle leve videre udenfor URK, 
at vi har færre medarbejdere, og at vi har måtte vende hver en krone og styre økonomi og 
projekter stramt�

Det var et efterår og en vinter med, hvad der føltes som, meget få sejre – andre end den 
altoverskyggende sejr det var, at URK overlevede�

Så kom marts, og COVID-19 lukkede Danmark ned� Med Danmarks totale nedlukning, luk-
kede vi også� Og dog� For da krisen ramte, trådte vi til� URK’ere fik aktiviteterne online og 
blev en del af kriseberedskabet� Fonde og ministerier støttede vores arbejde – og andre 
organisationer kiggede mod os for at lære af det, som vi gjorde� Vi hjalp nogle af de mest 
sårbare børn og unge igennem en historisk krise� Nogle af dem, der altid bliver ramt hårdest 
af kriserne� Børnene, der bliver udsat for fysisk og psykisk vold� Dem, der kæmper med 
sygdom� Dem, der står udenfor fællesskabet�

Et af de børn er Simon� Jeg mødte ham, da jeg var afsted som frivillig på en af de ferielej-
re, der – på trods af corona – inviterede 1400 børn og unge på ferie og væk fra en hård 
hverdag� Når vi lagde Simon til at sove om aftenen, var han bange� Bange fordi han ikke var 
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hjemme til at passe på sin mor, som var alvorligt syg� Så syg, at det var Simon, der hentede 
sin lillesøster fra skole, købte ind og tog sig af familien� Simon er 10 år gammel� At kunne 
give Simon omsorg, nærvær og et afbræk fra hverdagen i en uge – ja, det var det hele 
værd� 

Aftener med Simon og årets kriser har gjort det lysende klart for mig, hvorfor vi er til: for at 
skabe fællesskaber for de børn og unge, der er sat længst uden for� 

Hvis vi fortsat skal blive ved, så kræver det, at vi passer på det unikke fællesskab, som URK 
er� At vi har støtter og medlemmer som sikrer, at vi har økonomi til at drive en solid organi-
sation, som ikke svigter dem, vi er til for� At vi har tjek på børneattesterne, retningslinjerne, 
vores prioriteter og alle de andre ting som gør, at omverdenen har tillid til os� 

Kriserne er ikke ovre� Selvom vi har klaret os igennem, så udfordrer COVID-19 os stadig-
væk� Vi er endnu ikke oppe i normalt gear, og vi har mistet både frivillige og aktiviteter i 
forbindelse med coronakrisen� Men samtidig har vi oplevet markant og fortsat opbakning til 
vores arbejde fra fonde, medlemmer, politikere, virksomheder og samarbejdspartnere på 
hospitaler, i fængslerne, på de psykiatriske afdelinger, på krisecentrene, i boligbyggerierne 
og i Røde Kors-familien� 

Og ligesom dem, der bakker os op, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det, vi gør, giver den 
største mening� Og jeg bliver bekræftet i det, når jeg hører Saras historie� Sara, der selv 
har været ramt af psykisk sygdom og nu driver en URK-aktivitet på Gentofte Hospital, hvor 
unge på psykiatrisk afdeling oplever, at fællesskabet rækker ud til dem� Til dem, som i det 
øjeblik står i en krise – og har brug for en hånd for at komme ud på den anden side� Ud på 
en anden side, hvor de kan være noget særligt for andre� Ligesom Sara er det for mange�

Tak for jeres ildhu, indsats og engagement i året, der er gået� I har gjort en kæmpe forskel i 
dét, der giver den største mening: at engagere sig i socialt arbejde� I andre menneskers liv�

Troels Boldt Rømer, Landsforperson

Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter i Danmark: Vi er dér, hvor det 
er svært

Sociale aktiviteter for og med børn og unge i Danmark, er kernen af URK’s arbejde� Hver 
dag året rundt, sikrer vi positive fællesskaber for børn og unge, der af forskellige årsager er 
ramt af udsathed og som står udenfor�

Sidste år vedtog Ungdommens Røde Kors’ Landsmøde, at vi som organisation skal fokusere 
på at udvikle vores arbejde for og med de børn og unge, der bor på institutioner som asyl-
centre, krisecentre, døgninstitutioner og i fængslerne, og dem, som er indlagt på hospitaler, 
herunder de psykiatriske afdelinger� Med andre ord skulle vi styrke vores tilstedeværelse 
de steder, hvor børn og unge i allerhøjeste grad lever en hverdag uden for fællesskaberne, 
hvor behovet er stort – og hvor der sjældent er andre frivillige ungdomsorganisationer� 

På hospitalerne driver URK 15 hospitalscafeer, hvor indlagte børn og unge kan få et frirum i 
en hverdag præget af sygdom, få hjælp til lektierne eller møde en ny ven� Vi er til stede på 
flere psykiatriske afdelinger, hvor en del af de frivillige, som driver aktiviteterne, er tidligere 
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indlagte� De ved om nogen, hvad man har behov for i den tid, hvor man bor på hospitalet� 

På krisecentrene bor børn og unge, som er flygtet fra vold i hjemmet� De er ofte isoleret – 
måske fordi det er for farligt for dem at bevæge sig ud af centeret – og de er afskåret fra en 
normal hverdag� På krisecentrene laver vi aktiviteter, der skal give glimt af normale børneliv, 
og som skal forsikre de børn og unge, der bor på krisecentrene, om, at der er mennesker 
uden for krisecenterets vægge, som ikke har glemt dem� 

I fængslerne støtter vi indsatte til at få den uddannelse, der kan være billetten til et nyt liv 
efter afsoning� Og på asylcentre skaber vi rum for ungdomsliv, der er nærmer sig noget nor-
malt, når børn og unge er fanget i usikkerhed, mens de vender på afklaring af deres fremtid� 

Siden sidste Landsmøde har vi zoomet ind på institutionsområdet� Vi er godt i gang med at 
skabe et mere stabilt grundlag for at drive og udvikle aktiviteterne de næste år frem – både 
igennem nye bevillinger fra fonde og ved at skabe nye samarbejder med myndigheder, 
Røde Kors og andre organisationer� Det betyder, at vi både kan og skal udvikle URK’s arbej-
de på institutionsområdet endnu mere de næste år�

Udover aktiviteterne på institutionsområdet er URK kendt for at drive en lang række klu-
baktiviteter og lektiecafeer – særligt i sociale boligbyggerier rundt omkring i landet� Flere 
steder i landet har vi også mentorprogrammer, hvor børn kan få en frivillig tilknyttet, der kan 
hjælpe dem igennem en periode af deres liv, som kan være svær� 

Endvidere driver vi vores landsdækkende telefonrådgivning, Ung på Linje, og chatråd-
givningen Ung Online, hvor børn og unge kan få en at snakke med� Her bliver unge mødt 
og lyttet til i det, der er svært, og bliver hjulpet til at bygge broer videre ud af isolation og 
mistrivsel� De frivillige i Ung på Linje og Ung Online har løftet en særligt stor opgave under 
coronakrisen� De genåbnede aktiviteten på rekordtid efter samfundets nedlukning – og be-
svarede særligt mange henvendelser fra børn og unge, som var udsat for vold og misbrug i 
hjemmet� 

Coronakrisen har i høj grad påvirket URK’s arbejde i det år, der er gået� I begyndelsen af 
marts måtte vi lukke alle fysiske aktiviteter – men hurtigt fik mange aktiviteter skabt digitale 
alternativer� Meget foregik lokalt og skete i en hastighed, der fik Røde Kors og andre orga-
nisationer til at henvende sig til URK for at spørge, hvordan det var lykkedes os� Svaret er, at 
vores frivillige tog sagen i egen hånd� Eksempelvis i URK Aalborg, hvor frivillige kræfter hur-
tigt fik digitaliseret de lokale aktiviteter� Eller på hospitalscafeen Hr� Berg, hvor de ugentlige 
aktiviteter blev erstattet af et virtuelt fællesskab – som ovenikøbet blev udvidet til at dække 
hele landet� Samtidig hjalp et stort antal URK’ere med, da Røde Kors skulle støtte myndighe-
derne under krisen, lave en hotline for krisehenvendelser og skabe nye, digitale aktiviteter�

Coronakrisen var også en kæmpe udfordring for de 22 ferielejre, der alligevel fik 1400 
børn og unge afsted på sommerens lejre� Det krævede en kæmpe indsats fra frivillige og 
lejrledere – og var særlig vigtig i år, hvor mange børn havde været isoleret i hjem med store 
problemer under nedlukningen� 

Samlet set driver cirka 3�000 URK-frivillige i dag omkring 200 aktiviteter i Danmark� Begge 
tal er lavere end de sidste par år� Faldene i antallet af aktiviteter og frivillige har flere årsager 
– nogle af dem kendte, andre er vi stadig ved at afdække� En af dem er, at coronakrisen 
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har påvirket os negativt, da en del aktiviteter enten er midlertidigt eller permanent lukkede 
efter krisen� Samtidig har den økonomiske krise i URK gjort, at vi har måtte hjælpe en række 
aktiviteter ud af URK for at prioritere vores ressourcer klogt� Det drejer sig blandt andet om 
værestedet Plexus for ensomme unge, der er blevet en del af organisationen Ventilen� Lige-
ledes er Den-FRI, som er et fællesskab for tidligere misbrugere, blevet deres egen forening� 
Børnetinget – en brevkasse for tidligere anbragte børn – har måtte lukke helt, da projektet 
var svært at holde kørende og der allerede er en række andre tilbud til de børn, der brugte 
brevkassen� Den økonomiske krise har også gjort, at aktiviteter, som ikke havde bevillinger 
til at støtte deres drift, fik mindre støtte fra sekretariatet – og dermed, at en del af dem ikke 
kunne fortsætte� 

De fleste af URK’s aktiviteter er organiseret i vores lokalafdelinger� Lige nu har URK 27 offi-
cielle lokalafdelinger spredt over hele Danmark� Det er de lokalafdelinger, som har afholdt 
årsmøder og hvor alle formelle krav er tjekket af� Der findes også flere, mindre lokalafde-
linger, som driver aktiviteter, men ikke nødvendigvis har afholdt årsmøder eller er fuldt 
opstartede endnu� Arbejdet med lokale aktiviteter er fortsat en prioritet – og vi fokuserer på 
at have solide lokalafdelinger, der skaber gode aktiviteter over flere år, snarere end mange 
lokalafdelinger� Kvalitet frem for kvantitet� Det arbejde fortsætter også næste år�

Det er fortsat en prioritet at sikre, at URK’s aktiviteter bliver drevet af frivillige ildsjæle, som 
er godt klædt på til opgaven – og at vi har styr på de ting, der gør, at aktiviteterne har den 
fornødne tillid fra omverdenen og har midler og frivillige nok til at løbe rundt� Derfor har vi 
styrket arbejdsgangene for indhentning af børneattester, så vi sikrer, at alle børn og unge 
i URK er så godt beskyttede som muligt� Vi har forbedret vores systemer og fået styrket 
kontakten til de frivillige om aktivitets- og frivilliglister, så vi har et opdateret billede af, hvor 
organisationen står� Samtidig har vi ændret og tydeliggjort en række af vores politikker – 
herunder frivillig-, samværs- og alkoholpolitikkerne – og vi er i fuld gang med et mere digi-
talt introkursus til nye aktivitetsledere og andre interne uddannelsestiltag� Erfaringerne fra 
corona-tiden med online kommunikation kommer os virkelig til gavn her� Derudover arbej-
der vi fortsat med at implementere vores større fondsprojekter som konflikthåndterings-me-
toden Gademægling og livsmestrings-metoden Life Skills i en række af vores indsatser�

Ungdommens Røde Kors i verden: Unge i front – også i krisetider

Som en del af verdens største humanitære bevægelse, Røde Kors og Røde Halvmåne-be-
vægelsen, er Ungdommens Røde Kors en del af en række internationale partnerskaber� 
Her hjælper vi lokale Røde Kors eller Røde Halvmåne- selskaber med at opbygge deres 
ungdomsarbejde og sætte unge i front som både frivillige og beslutningstagere�

En række af vores store partnerskaber er i år blevet drevet videre, og vi arbejder fortsat 
tæt sammen med unge i Malawi, Zimbabwe, Ukraine, Grønland og Palæstina for at skabe 
social forandring� Om det så er socialt entreprenørskab i Grønland, ferielejre og uddannel-
se af frivillige i Palæstina eller seksualundervisning i Malawi, så støtter URK lokale unge i 
at forbedre deres lokalsamfund� Det internationale arbejde har dog også været udfordret 
af coronakrisen, og vi har ikke kunne sende de frivillige ungdomsledere afsted, som plejer 
at drive store dele af vores programmer� Det kommer til at udfordre vores internationale 
arbejde fremover – men åbner også for nye, digitale løsninger, der kan skabe både mere 
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bæredygtige og langsigtede programmer�

Nye partnerskaber med Røde Kors i Kenya og Røde Halvmåne i Irak og i Syrien er også 
kommet til i år� Irak og Syrien er begge lande, der har været hårdt ramt af krig, og Kenya er 
præget af både interne uroligheder og store flygtningestrømme� Med andre ord er der brug 
for et stærkt Røde Kors og mobilisering af ungdommen i alle landene – men de udfor-
drende sikkerhedssituationer og større kriser stiller også nye krav til vores internationale 
engagement� Derfor arbejder vi fortsat med, hvordan vi sikrer en god kobling mellem vores 
nationale og internationale arbejde – herunder at kunne uddanne og rekruttere dygtige 
frivillige fra de nationale indsatser til at støtte vores internationale partnere�

Økonomi: Krise og genopretning

I efteråret 2019 blev URK ramt af det, der bedst kan beskrives som et økonomisk knock-
out� Krisen skyldtes flere ting� Den første – og vigtigste – var, at der ikke var et godt nok 
overblik over budgetter og udgifter og at den ledelsesinformation, som blev formidlet både 
internt og til det politiske niveau, var mangelfuld� Det betød meget enkelt, at der blev brugt 
flere penge, end vi havde� Dette medførte blandt andet, at vi har måtte tilbagebetale midler 
fra en række donationer, fordi dokumentationen af f�eks� timeforbrug ikke var god nok eller 
fordi vi ganske enkelt ikke fik leveret det, som vi havde lovet�

Krisen betød, at URK kom ud af 2019 med et underskud på over 4 millioner kroner� Vi har 
dog under hele krisen været i stand til at betale vores regninger og altså ikke manglet likvi-
ditet, som er de midler, der kan bruges til at betale udgifter i den daglige drift� 

En så alvorlig krise kaldte på handling� Det betød, at Anette Christoffersen – en erfaren le-
der, som har været direktør i blandt andet Dansk Flygtningehjælp – blev rekrutteret tilbage 
i november i en midlertidig ansættelse som direktør for URK med opgaven om at styrke vo-
res økonomi- og projektstyring� Med Anettes, medarbejdernes og resten af ledelsesholdets 
kæmpe indsats er der blevet lavet en omfattende genopretning af URK’s økonomi, som har 
resulteret i, at vi forventer at komme ud af 2020 med et mindre overskud, at prognosen for 
URK’s økonomi ser fornuftig ud de næste år, og at vi har midler til at understøtte de aktivite-
ter, som vi har prioriteret� Samtidig har vi måtte skære i antallet af medarbejdere, lukke vo-
res interne call-center og har sparet på driftsomkostninger ved at lægge systemer sammen 
med Røde Kors� Røde Kors har under krisen været en stor hjælp ved at sætte deres eksper-
tise til rådighed samt ved at bekræfte, at de ville holde hånden under URK’s økonomi, hvis 
krisen havde været endnu dybere og vi ikke kunne betale vores regninger� 

URK’s økonomi er dog fortsat udfordret� Vi arbejder stadigvæk med at bringe vores drifts-
omkostninger ned ved at spare på husleje� Særligt arbejdet med at understøtte organisa-
tionen – herunder lokalafdelingerne – er svært at få finansieret, fordi donationer sjældent 
går til drift� Og vi skal stadig fundraise hos både fonde og sikre flere medlemmer, for at 
økonomien kan løbe rundt, og så vi kan nå de vigtige målsætninger, som vi har� På grund af 
underskuddet i 2019 har URK fået en negativ egenkapital� Det betyder, at vi ikke har penge 
stående i banken, som vi kan bruge til nye investeringer, eller som vi er polstret med, hvis 
en ny krise rammer� Den egenkapital skal genopbygges over de næste år, for at URK’s øko-
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nomi er helt stabil� Det kræver benhård prioritering og styring�

Den økonomiske krise har betydet, at vi har måtte tage nogle svære valg� Aktiviteter er ble-
vet lukket, medarbejdere er her ikke længere og nye regler og politikker er blevet indført 
for at fremtidssikre URK� Det, ved vi, har været svært for alle� Samtidigt har det betydet, at 
URK i dag er et sted, hvor fremtiden ser lysere ud – og selvom økonomien fortsat er en ud-
fordring, så er der ingen tvivl om, at Ungdommens Røde Kors kommer til at gøre en forskel i 
mange år frem�

Fortaler, kommunikation og fundraising: En stemme til børn og 
unge i udsathed

For at styrke URK’s kommunikationsarbejde har vi i året, der er gået, arbejdet med at udvik-
le en skarpere kommunikationsprofil� Det har blandt andet betydet, at URK har fået en ny 
kernefortælling, hvor der er kommet større fokus på udsathed blandt børn og unge, ligesom 
vi har prioriteret at give mere ”kant” til vores fortælling� I det politiske arbejde har vi priorite-
ret skarpere, og fokuseret på områder som unges mentale trivsel og vold mod børn�

Under coronakrisen har vi været med til at sætte fokus på vold mod børn og unge i hjem-
met – blandt andet igennem brug af tal og data fra Ung på Linje� Det fokus har vi holdt fast 
i – også igennem vores deltagelse i det sociale partnerskab, som regeringen nedsatte efter 
krisen� Partnerskabet betød også, at vi kunne arbejde for at sikre gennemførslen af somme-
rens ferielejre – blandt andet gennem en dispensation fra forsamlingsforbuddet og økono-
misk støtte til udsatte børn�

Arbejdet med mental trivsel har blandt andet bestået i arbejdet med den nye ensomheds-
strategi, som et politisk flertal på Christiansborg har bedt civilsamfundet – herunder URK 
– om at skrive et udkast til i kølvandet på forårets coronakrise� Her arbejder vi hårdt for, at 
unges trivsel generelt prioriteres og at indsatsen mod ensomhed også kommer til at inklu-
dere de unge, der er allermest udsatte�

URK’s øvrige kommunikation har fokuseret på at give en stærkere stemme til de børn og 
unge, som vi er til for� Det betyder blandt andet, at vi i efteråret har et fokus på vores aktivi-
teter på institutionsområdet og URK’s indsatser for bedre mental trivsel – og at landsorga-
nisationen i højere grad prøver at række ud til frivillige og deltagere for at høre om deres 
historier og erfaringer� Det gør vi, fordi vi tror på, at børn og unge er eksperterne i deres liv 
og hverdag – og skal have en platform, hvorfra de kan skabe forandring�

Der er fortsat stor opbakning til URK’s arbejde i befolkningen� På sociale medier følger flere 
og flere danskere vores indsatser, og antallet af medlemmer og støtter i URK har igen run-
det 13�000� Den opbakning er ekstremt vigtig – fordi vi kan tale på vegne af flere, men også 
for at kunne finansiere vores arbejde de næste år� Den positive medlemsudvikling skal dog 
ses i lyset af, at flere har meldt sig ind som handlingsmedlemmer – og de dermed ikke er en 
indtægt for URK, men derimod en udgift� Det udfordrer URK’s økonomi markant i fremtiden, 
hvilket også er grunden til, at Landsstyrelsen på Landsmødet 2020 foreslår, at betingelser-
ne for et handlingsmedlemsskab ændres�
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Røde Kors og Ungdommens Røde Kors: Stærkere sammen

Selvom kriser rammer hårdt, så skaber de også nye muligheder� Både den økonomiske 
krise i URK og coronakrisen har gjort, at URK og Røde Kors er rykket tættere sammen� 

Som nævnt har det blandt andet betydet, at vi har kunne trække på Røde Kors’ ressourcer 
og opnå stordriftsfordele, som har fået økonomien til at balancere� På aktiviteterne er vi 
også blevet bedre til at styrke hinanden� Det internationale arbejde foregår i et tæt part-
nerskab og nye, fælles indsatser tager form i Kenya, Irak og Syrien� Under coronakrisen 
løftede vi i flok� Og mange Røde Kors-afdelinger støtter URK’s arbejde med lokaler, midler 
og netværk�

Landsorganisationerne er ligeledes rykket tættere på hinanden� Sammen med Røde Kors’ 
hovedbestyrelse foreslår vi derfor Røde Kors’ landsmøde, at deres økonomiudvalg får 
mulighed for at hjælpe URK, så kriser, som den vi har været igennem, aldrig opstår igen� 
Samtidig foreslås det, at URK får en plads i Røde Kors’ hovedbestyrelse, så vi kan koor-
dinere vores arbejde tættere� Det hele hviler på en ny samarbejdsaftale, som væsentligt 
styrker den fælles ånd, den fælles tillid og de fælles systemer imellem de to organisationer� 
Men det er stadig jer lokalafdelinger, som har nøglen til det gode samarbejde, som allerede 
findes mange steder i landet� 

URK i fremtiden

At være barn eller ung i Danmark og blive ramt af udsathed er fortsat en ekstremt hård 
skæbne� Ny forskning viser, at danske børn, som lever i udsathed, har langt større risiko for 
at dø tidligt, end børn, der lever i tryghed� Selvom vi har et stærkt velfærdssystem og bor i 
et rigt land�

Endnu sværere står det til i udlandet� Coronakrisen er ikke ovre – heller ikke for unge i nog-
le af verdens brændpunkter� Her er usikkerhed om jobs, mad og sikkerhed fortsat en del af 
hverdagen for mange børn og unge� 

Der er, med andre ord, stadig brug for URK� Der er brug for hver enkelt ferielejr, hver enkelt 
lektiecafe og hver enkelt samtale – og selvom de hver for sig ikke løser alle sociale pro-
blemer, så gør vores arbejde en kæmpe forskel� Og det kan tydeligst ses, når de børn og 
unge, som var været deltagere hos os, kommer tilbage og bliver frivillige�

Året 2019-2020 har været en blanding af kriser og succeser� Men der er heller aldrig nogen, 
som har påstået, at det skal være let at prøve at skabe et samfund, hvor ingen børn og unge 
står udenfor fællesskaberne� 

Igen i år har vi løftet i flok – og vist verden, at det betaler sig at tro på børn og unge – og på 
dem, der er ramt af udsathed� For der er en vej igennem� 

Tak for jeres kæmpe indsats� Vi står med en organisation, der er mere fokuseret, taler med 
en klar stemme og er klar til at gøre en større forskel, end vi var for et år siden� Lad os gå ud 
og gøre det� 
 
Landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors



24Ungdommens Røde Kors  /  Landsmøde 2020

2.2 Introduktion til årsrapport

2.2 INTRODUKTION TIL ÅRSRAPPORT
Landsstyrelsen fremlægger hvert år det seneste årsregnskab på Landsmødet. I URK 
findes årsregnskabet i Årsrapport 2019. Det er den, der giver et billede af de økonomiske 
forudsætninger for vores indsats, og et billede af, hvordan vi økonomisk har prioriteret 
vores ressourcer for at skabe et samfund, hvor alle er noget særligt for nogen.

For bedre at kunne forstå tallene i årsregnskabet får du her en kortfattet introduktion til 
materialet.

Økonomisk beretning

Den økonomiske beretning er landsstyrelsens redegørelse for de vigtigste emner fra års-
regnskabet og landstyrelsens mulighed for at uddybe de økonomiske fokusområder i løbet 
af regnskabsåret�

De interne revisorers kommentarer

Ved hvert Landsmøde vælger landsmødedeltagerne en intern revisor til en toårig post, 
så der altid er to interne revisorer� Deres rolle er at gennemgå årsregnskabet og vurdere, 
om URK anvender sine midler i overensstemmelse med de vedtægtsbestemte formål og 
strategier� Deres kommentarer til regnskabet forelægges på det efterfølgende Landsmø-
de� De interne revisorer er en slags tillidsfolk for medlemmerne, som følger og kontrollerer 
regnskabet på medlemmernes vegne� URK har også eksterne, professionelle revisorer, som 
sikrer sig, at der er bilag som dokumentation for alle udgifter og indtægter, og at forenin-
gens økonomiske beholdninger er til stede�

Årsrapport 2019

Årsrapporten indeholder en kortfattet gennemgang af nogle af de vigtigste aktiviteter i 
løbet af regnskabsåret samt et regnskab for organisationens arbejde i 2019� Årsrapporten 
for 2019 finder du på URK’s hjemmeside: https://www.urk.dk/vores-fokus/pengene-raek-
ker-langt

https://www.urk.dk/vores-fokus/pengene-raekker-langt 
https://www.urk.dk/vores-fokus/pengene-raekker-langt 
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Nøgletal i årsrapporten

Resultatopgørelsen er det samlede overblik, der viser, hvor meget og hvordan vi har tjent 
penge til organisationen, og hvordan vores udgifter har fordelt sig i 2019�

Balancen er et præcist billede ved årets udgang af:

• vores økonomiske aktiver i form af vores beholdninger og tilgodehavender

• vores passiver, som er de økonomiske forpligtelser, vi har, samt den egenkapital, vi har�

Noterne uddyber tallene i resultatopgørelsen (note 1-9) og balancen (note 10-14)�

Har du allerede forud for Landsmødet spørgsmål vedr� årsrapporten, eller ønsker du et 
eksemplar af årsrapporten tilsendt, er du velkommen til at rette henvendelse til landsforp-
serson Troels Boldt Rømer eller ledelseskonsulent Rikke Friis Højland�
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2.3 ØKONOMISK ÅRSBERETNING 2019
Mere kvalificeret frivillighed

Ungdommens Røde Kors har i 2019 fortsat arbejdet for landsdækkende og lokal tilstede-
værelse� Vi driver ca� 300 selvstændige aktiviteter i Danmark spredt over mere end 100 
postnumre� De mange forskellige aktiviteter er kernen i organisationens mission, og drives 
af ca� 5�000 frivillige for ca� 15�000 deltagende børn og unge�

Den lokale forankring og decentrale organisering blev i 2019 omdrejningspunkt for en stør-
re professionalisering af de mange forskellige aktiviteter� De to regionale kontorer i Aarhus 
og Odense blev afviklet, og på sekretariatet samlede vi de enkelte programenheder i èn 
samlet programafdeling� Programafdelingen skal fremover prioritere indsatser, udvikle me-
toder og strategier, og kvalitetssikre organisationens nationale og internationale indsatser� 
Formålet er at øge organisationens faglige robusthed og spændvidde – alt sammen med 
henblik på at skabe bedre og mere relevante tilbud for børn og unge i Ungdommens Røde 
Kors – både de som deltager i aktiviteterne, og de som melder sig som frivillige�

Internationalt arbejdede vi fortsat med stærke partnerskaber med unge fra Røde Kors- og 
Røde Halvmåne-selskaber i blandt andet Palæstina, Ukraine, Georgien, Malawi og Zimbab-
we� I de to sidstnævnte lande med unge danske Ungdommens Røde Kors frivillige, der i 
løbet af 2019 var afsted som ungdomsledere�

På baggrund af Operation Dagsværk-indsamlingen i 2018 kickstartede vi i 2019 projektet 
sammen med Grønlandsk Røde Kors� Der blev oprettet lokale frivilliggrupper i seks grøn-
landske byer og udvalgt 21 kernefrivillige til at koordinere aktiviteterne lokalt� Mere end 200 
grønlandske børn og unge blev involveret i at identificere problemer og løsninger i deres 
lokalområde� Flere steder kom projekter i gang og/eller blev planlagt�

Kampagner & partnerskaber

Børn og unge, der lever en periode af deres liv på specialiserede institutioner som krise-
centre, døgninstitutioner, hospitaler, asylcentre og fængsler, er i en særlig sårbar situation� 
De er ofte afskåret fra fællesskaber, udsat for stigmatisering og har forringet adgang til 
uddannelse og arbejde� Vi har, som en del af Røde Kors-bevægelsen, en særlig forpligtelse, 
og i 2019 satte vi ekstra fokus på at skabe indsatser med disse unge i og uden for institutio-
ner og give dem en stemme i debatten�

I 2019 involverede vi en række unge anbragte, indlagte, indsatte og på anden vis isolerede 
unge i kampagnen ”Ung Bag Lukkede Døre”� Som Solidarity Partner på Roskilde Festival 
2019 gav Ungdommens Røde Kors mikrofonen til 10 af disse modige unge, der i hver sin 
podcast fortalte ærligt og sårbart om et ungdomsliv, man sjældent kigger ind i� 

Alt dette - og meget mere - blev skabt af unge frivillige, der også i 2019 engagerede sig for 
at gøre en forskel for andre unge – og for deres fælles fremtid�
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Samarbejdet med private fonde, virksomheder, kommuner og statslige institutioner er en 
afgørende forudsætning for, at Ungdommens Røde Kors kan styrke sårbare børn og unges 
selvværd, sociale relationer, fortællelyst og i det hele taget deres lyst til at tage et sam-
fundsansvar, der rækker ud over dem selv� 

I 2019 indgik Ungdommens Røde Kors en række nye flerårige samarbejdsaftaler med fokus 
på fortsat at have kapacitet til at løfte kerneopgaver for børn og unge�

Økonomi

Over de seneste par år har Ungdommens Røde Kors oplevet en markant nedgang i organi-
sationens indtægter� Igen i 2019 måtte Ungdommens Røde Kors konstatere et fald i organi-
sationens samlede indtægter i omegnen af 6 mio� kr�, som primært skyldes fald i donormid-
ler samt et mindre fald i indtægter fra private bidragsydere� Ungdommens Røde Kors har 
i en årrække modtaget en række større og længerevarende fondsbevillinger til projekter, 
som blev afsluttet, og i 2019 blev afløst af mindre bevillinger� Samtidig blev en række offent-
lige bevillinger afviklet�

Det har været omkostningstung omstilling for Ungdommens Røde Kors, og det lykkedes 
ikke i 2019 at tilpasse omkostningerne i samme hastighed som nedgangen i indtægter� 
Årets regnskabsmæssige resultat er derfor negativt 4,7 mio� kr�, hvilket er markant under det 
budgetterede resultat� Tilpasninger i starten af året var desværre ikke været tilstrækkelige 
til at indhente den manglende indtjening, og det var derfor nødvendigt i november 2019 at 
foretage en omfattende reduktion af personale- og driftsudgifter�

Organisationen er ved udgangen af 2019 tilpasset på en måde, så budgettet for 2020 sikrer 
den nødvendige robusthed til, at Ungdommens Røde Kors kan fortsætte sit høje aktivitets-
niveau i Danmark og internationalt� Teknisk bistand fra Røde Kors vil i 2020 understøtte 
systemer og procedurer, så organisationen har den fornødne kapacitet trods reduktion af 
specialistfunktioner� Samtidig vil et styrket fagligt samarbejde med Røde Kors bane vej for 
større synergi og bedre udnyttelse af respektive kompetencer�

Der er indgået en aftale med Røde Kors om at stille en 10 årig kreditfacilitet til rådighed på 
6 mio� kr� for at understøtte organisationens fortsatte likviditet og operationelle muligheder� 
Der foretages i 2020 løbende opfølgning på likviditet med henblik på at sikre, at langsig-
tede forpligtelser kan indfries, herunder donor kontrakter� En del kontrakter er helt eller 
delvist forudbetalt, hvilket forpligter Ungdommens Røde Kors i op til tre år� Periodiserede 
budgetter og månedsopfølgning på forbrug og likviditets prognoser vil have høj prioritet i 
2020� Ved indgangen til 2020 har Ungdommens Røde Kors en positiv likviditetsfremskriv-
ning for hele året og forventer ikke at skulle bringe kreditfaciliteten i anvendelse� Budget-
opfølgning for 1� kvartal 2020 ender på et positivt resultat� På baggrund af ovenstående er 
det således ledelsens vurdering at det foreliggende likviditetsberedskab er passende til at 
sikre den forsatte drift�

Den økonomiske situation i 2019 har ikke påvirket aktivitetsniveauet i kritisk grad, og det 
har været muligt for Ungdommens Røde Kors at levere aktiviteter og ydelser, såvel nationalt 
som internationalt� Der har i løbet af året været foretaget omprioriteringer på en række pro-
jekter i samarbejde med bevillingsgivere med henblik på at sikre leverancer på de aftalte 
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nøgleområder� Samtidig er det lykkedes at rejse lokale midler og støtte til at sikre aktivitets-
niveauet�

De fra DUF tildelte tilskudsmidler er i løbet af 2019 anvendt til en række formålsbestemte 
aktiviteter i Ungdommens Røde Kors, som ikke har været supporteret af anden form for fi-
nansiering� Desuden er de anvendt til support i sekretariatet, organisationsvirksomhed samt 
til lønmidler�

Bred folkelig opbakning

I 2019 havde Ungdommens Røde Kors 10�448 medlemmer og 3�008 faste bidragsydere� I alt 
støttede 13�456 privatpersoner fast op om organisationens sociale mission� På Facebook, 
Instagram og LinkedIn fulgte mere end 55�000 personer fremdriften og udfordringerne i 
organisationens sociale arbejde�

De mange faste støtter - kombineret med over 5000 frivillige og titusindvis af følgere - vid-
ner om den brede folkelig opbakning til organisationens arbejde og styrker Ungdommens 
Røde Kors mandat, når vi taler sårbare børn og unges sag�

Ungdommens Røde Kors vil fortsat arbejde på at være Danmarks største humanitære 
ungdomsorganisation� Det kræver rettidig styring, strategisk målretning og hårdt arbejde i 
årene, der kommer, og at vi formår at fastholde følgeskab fra vores mange frivillige, med-
lemmer og støtter�
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2.4 INTERN REVISION  
Det er de interne revisorers formål at vurdere landsstyrelsens økonomiske dispositioner 
og organisationens økonomi som helhed; herunder om organisationens midler anvendes 
i overensstemmelse med de vedtægtsbestemte formål og de beslutninger, der er truffet 
af Landsmødet.  

På Landsmødet den 7� oktober 2017 vedtog Ungdommens Røde Kors en ny udviklingsplan, 
der er gældende fra oktober 2017 til oktober 2019� Således har regnskabsåret 2019 været 
omfattet af denne udviklingsplan, som derfor udgør fundamentet for revisionen af regnska-
bet�

Den interne revision er struktureret således:

1. Årsregnskabets resultat

2. Indtægter

3. Udgifter

Den interne revision tager afsæt i udviklingen af indtægter og udgifter; herunder prioriterin-
gen af midler inden for overstående områder� 

Årsregnskabets resultat generelt

Årets regnskabsmæssige resultat, har sammenlignet med 2018, oplevet et betydeligt og 
bemærkelsesværdigt negativt resultat på 4,7 mio� kr� 

Med initiativer som blandt andet reducering i personale- og driftsudgifter, har Ungdommens 
Røde Kors ikke formået at tilpasse omkostningerne med de faldende indtægter�

Vi ser, at Ungdommens Røde Kors gør sig nogle stærke overvejelser for at sikre en sund og 
stabil økonomi for kommende år� Dette vil kreditfaciliteten fra Røde Kors på 6 mio� kr� sikre 
og derfor ser vi på kort sigt ikke en trussel� 

Egenkapitalen er blevet reduceret markant i forhold til regnskabet for 2018 – dette skyldes 
blandt andet et stort fald i indtægter fra offentlige midler, som er blevet reduceret fra 13 mio� 
kr� i 2018 til lige knap 4 mio� kr� i 2019, hvilket har gjort det vanskeligt for Ungdommens Røde 
Kors at korrigere omkostningerne heraf på trods af initiativer� 
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Indtægter

Indtægter fra offentlige midler er faldet markant med omkring 9,4 mio� kr� 

Indtægter fra private midler er steget med 3,4 mio� kr�

Samlet er indtægter faldet med omkring 6 mio� kr�, hvor offentlige puljer har et stort afsæt i 
dette fald� 

Vi bemærker det faldende antal DUF-medlemmer, hvor URK har mistet 1�188 DUF-med-
lemmer siden 2018� Vi bemærker også, at antallet af medlemmer under 30 år, der ikke er 
DUF-berettiget, er steget med 734, hvilket vidner om, at der kan have været en del over-
gange fra betalende medlemmer til handlingsmedlemmer� Det vil være værd at se på, 
hvorvidt der er opstået et fald eller en stigning i antallet af frivillige, set i lyset af kravet om, 
at man skal være medlem for at være frivillig�

Udgifter

Fra 2018 til 2019 er Ungdommens Røde Kors’ medarbejderudgifter faldet fra 20�928 t�kr� til 
19�322 t�kr� Denne post dækker over 50 medarbejdere (start august 2019) til 31 medarbejde-
re (august 2020), og vi ser denne post som bemærkelsesværdig�

Vores vurdering er, taget den økonomiske situation i betragtning, en tung post og foreslår 
ledelsen til at overveje fremtidige personaleomkostninger� 

Øvrige

Landstyrelsen stiller på årets landsmøde et vedtægtsændringsforslag om, at handlingsmed-
lemsskabet afskaffes� Det vil betyde, at man fremadrettet skal betale for at være medlem af 
URK, hvis medlemskravet i frivilligpolitikken opretholdes� Dette ser vi ikke som positivt og 
opfordrer til landsmødet en åben diskussion om dette� Vi mener ikke, dette vil gavne den 
økonomiske situation set i lyset af frivillige og disses motivation, engagement og frivillighed�
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2.5 LANDSTYRELSENS FORSLAG TIL 
KONTINGENT

Landsstyrelsen indstiller, at prisen for et kontingentmedlemskab i Ungdommens Røde Kors 
fastholdes på 150 kr� årligt� 
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3.1 INDKOMNE RESOLUTIONSFOR-
SLAG

Hvad er en resolution?

En resolution er en forsamlings fælles beslutning vedtaget ved en afstemning� Resolutioner 
vil typisk anbefale bestemte principper eller fremgangsmåder for Ungdommens Røde Kors 
eller kommende indsatser� Landsmødet er det eneste sted, hvor der er mulighed at frem-
sætte resolutioner� 

Der er indkommet fire resolutionsforslag og en række ændringsforslag til to af forslagene� 
Da ændringsforslag skal være indsendt senest seks uger før Landsmødet, kan du ikke stille 
yderligere forslag� Der kan dog foretages tekstnære rettelser af ikke-meningsændrende 
karakter� Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke til argumen-
tationen bag forslaget� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at begrunde 
forslaget over for Landsmødet�

3.2 Ny strategi 2025

Landsstyrelsen har udarbejdet et forslag til en ny strategi, som skal erstatte den toårige 
udviklingsplan og den strategiske ramme, som blev vedtaget i 2015� Den kaldes for Strategi 
2025, fordi vi med en femårig strategi ønsker at kunne planlægge lidt mere langsigtet end 
de toårige udviklingsplaner har givet mulighed for� 

For at drøfte strategiudkastet og arbejde med ændringsforslag til udkastet har Landsstyrel-
sen i starten af august afholdt fire workshops - et digitalt og tre fysiske i Aarhus, Odense og 
København� Strategiudkastet vil også blive drøftet på landsmødet, inden der skal stemmes 
om vedtagelsen af det� 

Der er på baggrund af workshopperne indkommet en række ændringsforslag og en princi-
piel kommentar, som findes på de efterfølgende sider under punkt 3�2�1-3�2�4

3.3 Resolutionsforslag vedr. organisering

For at nå målene i Strategi 2025 kræver det, at URK har en stabil organisering� Det er en 
forudsætning for, at URK kan udvikle sig, nå langt ud og fortsat udvikle aktiviteter af høj 
kvalitet� URK’s organisering tager udgangspunkt i landsmødets beslutning om en ny orga-
nisering fra 2017, og landsstyrelsen har derfor udarbejdet er en præcisering af, hvordan vi 
arbejder i vores fælles organisation� På de følgende sider findes landsstyrelsens forslag til 
en resolution om URK’s organisering samt tre ændringsforslag (3�3�1-3�3�3) udarbejdet pba� 
landsstyrelsens fire afholdte dialogmøder i begyndelsen af august� Dertil er indkommet et 
opmærksomhedspunkt til Ændringsforslag til Resolution 3 (3�3�3�1)� Ændringsforslagene 
og opmærksomhedspunktet vil ligesom resolutionsforslaget blive fremlagt og drøftet på 
landsmødet�
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3.4 og 3.5 Resolutionsforslag vedr. høringsproces

Der er indkommet to resolutionsforslag vedrørende høringsprocesser� Det ene forslag dre-
jer sig om indførelse af en 14 dages høringsproces i forbindelse med ændringer i politikker, 
hvor alle relevante parter i URK har mulighed for at fremsætte ændringsforslag eller komme 
med indsigelser til den foreslåede ændring� Det andet forslag handler om at sende alle 
ændringer, som er indført i Frivilligpolitikken siden sidste landsmøde i høring efter retnings-
linjerne foreslået i resolutionsforslag 1�

Forslagene findes under punkt 3�4 og 3�5�
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3.2 STRATEGI FOR UNGDOMMENS 
RØDE KORS 2020-2025

Ungdommens Røde Kors kæmper for et samfund, hvor alle kan være noget særligt for 
nogen – og hvor ingen børn og unge er sat uden for fællesskaberne. Vi er en del af 
Røde Kors-bevægelsen, og vi mobiliserer unge i kampen for medmenneskelighed – lo-
kalt og globalt.

Vi tror på, at forandring skabes gennem handling – i ligeværdige og frivillige fællesska-
ber, skabt for, af og med børn og unge. Vi bruger vores aktiviteter til at styrke handlekraf-
ten hos den enkelte, så vi sammen kan skabe positive forandringer.

Vi stræber efter altid at være til stede, hvor vi ser et udækket behov. Vi samarbejder 
med andre, fordi vi ved, at vi aldrig selv er hele løsningen.

Med udgangspunkt i vores indsatser kaster vi lys på samfundets skyggesider – og ska-
ber plads til overhørte stemmer.

Vi bliver ved, også når det bliver svært.

Vi er en del af noget større 

Ungdommens Røde Kors (URK) er en del af verdens største humanitære bevægelse: Røde 
Kors og Røde Halvmåne-bevægelsen� 

I en verden, hvor alt for mange børn og unge rammes af udsathed, vold, isolation, svigt, ulig-
hed og konflikter, er der behov for en stærk humanitær ungdomsbevægelse� Som en del af 
Røde Kors i Danmark arbejder vi for en verden, hvor medmenneskelighed og fællesskaber 
binder os sammen� 

Derfor vil vi gå i front nationalt og internationalt for at engagere unge i at gøre medmenne-
skelighed til en folkesag�

Vores arbejde er styret af de 7 Røde Kors-principper:

1. Medmenneskelighed

2. Upartiskhed

3. Neutralitet

4. Uafhængighed 

5. Frivillighed 

6. Enhed 

7. Almengyldighed 
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Strategi 2025

Ungdommens Røde Kors’ strategi sætter 3 mål for, hvad URK skal de næste 5 år i vores 
nationale og internationale arbejde� 

Målene skal sikre, at vi som organisation og bevægelse er med til at skabe et samfund, hvor 
alle kan være noget særligt for nogen – og hvor ingen børn og unge, står uden for fælles-
skaberne�

De 3 mål: 

Ungdommens Røde Kors skal frem mod 2025 

1. Sikre, at flere børn og unge, der lever i udsathed, bliver en del af ligeværdige fællesskaber, 
der løfter dem

2. Skabe plads til overhørte stemmer og kaste lys på samfundets skyggesider

3. Bygge en troværdig og økonomisk solid organisation, som kan levere aktiviteter af høj kvali-
tet 

Indenfor hvert af de tre mål har vi sat os en række delmål, som vi skal nå inden 2025:

1. Sikre, at flere børn og unge, der lever i udsathed, bliver en del af fællesskaber, der 
løfter dem

1.1 Vi vil styrke den humanitære ungdomsbevægelse

Flere unge skal knyttes tættere til den humanitære og medmenneskelige mission om, at in-
gen børn og unge skal stå uden for fællesskaberne� Det skal URK gøre gennem aktiviteter, 
som engagerer unge i Danmark og i partnerskaber med Røde Kors og Røde Halvmåne-sel-
skaber andre steder i verden� 

URK vil frem mod 2025 arbejde med at udvikle nye og styrke eksisterende aktivitetskon-
cepter, som let kan tilpasses forskellige lokalområder i Danmark og i Røde Kors i Danmarks 
partnerlande, for at øge adgangen til fællesskaberne for mange flere unge� Vi vil prioritere 
at udvikle indsatser både fysisk og digitalt�

1.2 Vi vil sikre fællesskaber på flere institutioner

Børn og unge der i en periode lever på institutioner som hospitaler, asylcentre, krisecentre 
og i fængsler er i særligt sårbare situationer� De udsættes ofte for stigmatisering og har for-
ringet adgang til uddannelse og arbejde� Mens de lever på institutionen, er de ofte afskåret 
fra positive fællesskaber med andre unge� 

URK vil frem mod 2025 arbejde for at lave aktiviteter på flere institutioner, herunder krise-
centre, døgninstitutioner, fængsler, hospitaler, psykiatriske afdelinger og asylcentre – fordi 
vi ved, at aktiviteter på institutionerne skaber de frirum, som er vigtige for et godt børne- og 
ungdomsliv på institutionerne�
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1.3 Vi vil bane vejen ind i fællesskaberne for dem, der står uden for 

Mange unge står lige nu uden for fællesskaberne - eksempelvis grundet sygdom, misbrug, 
et exit fra bandemiljøet eller på grund af en anbringelse� URK laver aktiviteter, der svarer på 
behovet for fællesskaber� Men der er brug for en indsats, der baner vejen ind i fællesska-
berne for dem, der lige nu står uden for� 

URK vil frem mod 2025 udvikle vores rådgivningstilbud og mentorprogrammer, særligt 
målrettet børn og unge, der har brug for støtte i overgangen fra isolation og ind i fællesska-
berne� Vi vil stræbe efter altid at være til stede dér, hvor der er et udækket behov�

1.4 Vi vil styrke det humanitære lederskab blandt unge

Det kræver humanitært lederskab at mobilisere unge med forskellige baggrunde i kampen 
for at gøre medmenneskelighed til en folkesag� 

URK vil frem mod 2025 sikre, at den enkelte frivillige let kan få overblik over mulighederne i 
organisationen, samt at der er indsatser for uddannelse og fastholdelse af erfarne frivillige, 
der kan tage lederskab i og bidrage til udviklingen af organisationen� 

Som en del af Røde Kors i Danmarks internationale indsatser vil vi gå forrest i at udvikle og 
støtte ungdomslederskab i den internationale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevægelse� 
Det vil vi gøre gennem vores internationale programmer og politiske indsatser i den interna-
tionale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevægelse� 

2. Skabe plads til overhørte stemmer og kaste lys på samfundets skyggesider

2.1. En stærkere humanitær stemme

Alt for få i den offentlige debat peger på årsagerne til svigt af børn og unge� Det skal vi 
forandre ved at vise udsatheden, som den opleves af børn og unge� Vi råber højt og peger 
på år¬sagerne til svigt� 

URK vil frem mod 2025 være mere holdningsbårne i vores arbejde, søge større politisk ind-
flydelse og sikre det humanitære perspektiv i den offentlige debat� Vi skal arbejde målrettet 
med at opsamle viden fra vores aktiviteter og bruge den viden til at skabe politisk foran-
dring til fordel for børn og unge i udsathed�

2.2. Vi giver mikrofonen videre til dem, det handler om

Børn og unge i udsathed oplever for ofte stigmatisering og manglende forståelse fra omver-
denen� 

URK vil frem mod 2025 blive bedre til at støtte børn og unge, der lever eller har levet i ud-
sathed, til at dele deres fortællinger og skabe et pres for forandring�
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3. Bygge en troværdig og økonomisk solid organisation, som kan levere aktiviteter af 
høj kvalitet

3.1. URK skal have en stabil økonomi

URK’s økonomi har varieret meget gennem 2010’erne og efterladt organisationen med 
økonomiske problemer i 2020, som vil tage mange år at løse� For at vi kan sikre organisatio-
nens evne til at drive aktiviteter, skal vi skabe et solidt økonomisk fundament�

URK vil frem mod 2025 sikre en stabil økonomi, opbygge en positiv egenkapital og sikre 
skarpe prioriteringer i vores økonomistyring� 

3.2. Flere frie midler

En del af de økonomiske problemer bunder i, at vi ikke har tilstrækkeligt med frie midler 
(penge, som ikke er øremærkede bestemte projekter)� De er en afgørende forudsætning for 
at udvikle organisationen�

URK vil frem mod 2025 styrke fundraising-indsatsen for at øge indtjeningen af frie midler 
gennem f�eks� bedre rekruttering af bidragsydere og medlemmer samt samarbejde med 
virksomheder�

3.3. Fokuserede samarbejder og partnerskaber

I URK er vi gode til at samarbejde med fonde og andre aktører, men vi har manglet modet 
til at begrænse os til at gøre det, som er kernen i URK’s arbejde – og der, hvor vi gør den 
største forskel: at skabe fællesskaber for og med børn og unge i udsathed� 

URK vil frem mod 2025 arbejde på at etablere samarbejder med fonde og andre aktører, 
der styrker URK’s evne til at være til stede dér, hvor der er størst behov og hvor aktiviteter-
ne er bæredygtige – også på langt sigt�
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Ungdommens Røde Kors - I 100 år (mere…) 

Vi er ikke i mål med at skabe et samfund, hvor ingen børn og unge står uden for fællesska-
berne� Vi er kommet langt� Men der er stadig meget at kæmpe for – både i Danmark og 
resten af verden�

Vores styrke er, at vi arbejder ung-til-ung og møder hinanden i øjenhøjde� Vi bruger vores 
metoder til at udvikle vores aktiviteter sammen med dem, som deltager på dem� Og vi klæ-
der unge på til at gøre en forskel lige der, hvor de er�

Hvis vi skal længere ud, skal vi stå stærkere sammen� Vi skal bygge en fælles URK-identitet� 
Vi er alle sammen en del af Danmarks største humanitære ungdomsorganisation – og en del 
af verdens største humanitære bevægelse� Det kan og skal vi være stolte af� 

I 2023 fylder Ungdommens Røde Kors 100 år� I 100 år har vi troet på medmenneskelighed 
og samlet unge om den humanitære sag� Vi har været i rivende udvikling og i store kriser� 
Men gennem 100 år har vi været beviset på, at unge – i Danmark og i verden – både kan 
og vil kæmpe for vores sag� At gøre en forskel for og med børn og unge i udsathed� At gøre 
medmenneskelighed til en folkesag� At kæmpe for et samfund, hvor alle kan være noget 
særligt for nogen – og hvor ingen børn og unge står uden for fællesskaberne� Det skal og vil 
vi fortsætte med� Mindst 100 år endnu� 

Derfor vil vi altid have fokus på de børn og unge, som vi er til for.

Derfor vil vi samle vores viden og lære af hinanden.

Derfor vil vi samarbejde – både i og udenfor organisationen.

Derfor vil vi gøre det let at gøre en forskel.

Sådan vinder vi kampen for et samfund, hvor alle kan være noget særligt for nogen – og 
hvor ingen børn og unge er sat uden for fællesskaberne. 
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3.2.1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER:  
STRATEGI 2025 (1) 

Overskrift for ændringsforslaget: 

At stå udenfor for fællesskaberne, kan skyldes mange forhold

Type af ændringsforslag: 
⬜ Principielle kommentarer til URK’s prioriteringer

⬜ Opmærksomhedspunkt til URK’s kommende arbejde med strategi 2025

⛝ Ændringer til teksten

Vi foreslår landsmødet at beslutte/drøfte følgende: 

Ændre tekststykket fra:

1.3 Vi vil bane vejen ind i fællesskaberne for dem, der står uden for 

Mange unge står lige nu uden for fællesskaberne - eksempelvis grundet sygdom, misbrug, 
et exit fra bandemiljøet eller på grund af en anbringelse� URK laver aktiviteter, der svarer på 
behovet for fællesskaber� Men der er brug for en indsats, der baner vejen ind i fællesska-
berne for dem, der lige nu står uden for� 

Til:

1.3 Vi vil bane vejen ind i fællesskaberne for dem, der står uden for 

Mange børn og unge står lige nu uden for fællesskaberne – og årsagerne er mange og 
komplekse� URK laver aktiviteter der svarer på behovet for fællesskaber� Men der er brug 
for en indsats, der baner vejen ind i fællesskaberne for dem, der står udenfor� 

De meningsændrende ord og sætninger er sat i kursiv� 

1) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Eksemplerne slettes og erstattes med en formulering om, at børn og unge af mange og 
komplekse årsager kan befinde sig udenfor fællesskabet� Dette skyldes, at eksemplerne 
kommer til at tegne et meget råt og kontrastfyldt billede af, hvornår og hvorfor man står 
udenfor fællesskabet� URK’s aktiviteter rummer dog en meget bredere gruppe af børn og 
unge, der af forskellige årsager mangler forpligtende fællesskaber fyldt nærhed, hvor vi 
løfter hinanden op� 

Ligeledes behøver man heller ikke stå udenfor fællesskabet, hvis man er syg eller anbragt� 
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Sandsynligheden taler for det, men et individ i de pågældende situationer kan sagtens have 
et stærkt netværk af venner og familie, der gør at den enkelte ikke føler sig sat uden for� 
Med eksemplerne kommer vi således til at skrive nogen ind i en situation, der ikke nødven-
digvis passer til deres egen opfattelse, samtidig med at vi indsnævrer målgruppen for vores 
aktiviteter unødvendigt� 

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumen-
tationen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet 
om beslutningsforslaget�

5) Forslagsstiller(e):

Navn:   Lasse Gotfredsen Nielsen 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:  51185470

Navn:   Martin Middelboe 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Intern Kommunikation, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:  53661009

Navn:   Michelle Gudbergsen 
Postnr./by:  5000 Odense C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Odense 
Telefon:  42229576

Navn:   Julie Østervang Kristiansen 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Næstforperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:  31174105

Navn:   Vanessa Raben Alberg 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:  29429728

Navn:   Mathilde Horn Andersen 
Postnr./by:  København  
Aktivitet:  Politisk næstforperson, Ungdommens Røde Kors 
Telefon:  41402904

Navn:   Daniel Falk 
Postnr./by:  Odense  
Aktivitet:  Landsstyrelsesmedlem, Ungdommens Røde Kors 
Telefon:  29884218
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6) Sekretariatets kommentar: 

Sekretariatet har ingen kommentarer til ændringsforslaget�

Bemærk: Sekretariatet vurderer konsekvenser af alle indkomne forslag senest 5 uger inden 
landsmødet, hvorefter forslagene offentliggøres�
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3.2.2 FORSLAG TIL ÆNDRINGER:  
STRATEGI 2025 (2) 

1) Overskrift for ændringsforslaget: 

Mange af URK’s aktiviteter skal hjælpe børn og unge ind i fællesskaberne

2) Type af ændringsforslag: 

⬜ Principielle kommentarer til URK’s prioriteringer

⬜ Opmærksomhedspunkt til URK’s kommende arbejde med strategi 2025

⛝ Ændringer til teksten

3) Vi foreslår landsmødet at beslutte/drøfte følgende: 

Ændre tekststykket fra:

1.3 Vi vil bane vejen ind i fællesskaberne for dem, der står uden for 

URK vil frem mod 2025 udvikle vores rådgivningstilbud og mentorprogrammer, særligt 
målrettet børn og unge, der har brug for støtte i overgangen fra isolation og ind i fællesska-
berne� Vi vil stræbe efter altid at være til stede dér, hvor der er et udækket behov�

Til:

1.3 Vi vil bane vejen ind i fællesskaberne for dem, der står uden for 

URK vil frem mod 2025 udvikle vores rådgivningstilbud, mentorprogrammer og andre akti-
viteter, særligt målrettet børn og unge, der har brug for støtte til at træde ind i fællesskaber-
ne� Vi vil stræbe efter altid at være til stede dér, hvor der er et udækket behov� 

De meningsændrende ord og sætninger er sat i kursiv� 

4) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Vi baner vej ind i fællesskaberne på mange måder - ikke kun med vores rådgivningstilbud 
og mentorprogrammer� Mange andre aktiviteter, der drives rundt omkring i landet inviterer 
også børn og unge, der i en kortere eller længere periode har stået udenfor fællesskaberne 
ind igen� Andre aktiviteter bør tilføjes til afsnittet for at understrege, at det er mange af vores 
aktiviteters vigtigste opgave at åbne fællesskabet for flere� 

Med brugen af ordet isolation, kommer strategien til at udelukke en stor del af de børn og 
unge, der aktuelt deltager på vores aktiviteter� Derudover kan det læses som en unødven-
dig stigmatisering� Mange børn og unge på institutioner oplever enten fysisk eller psykisk 
isolation i deres aktuelle situation, men isolation er ikke en nødvendig præmis for at kunne 
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blive en del af vores fællesskaber� Der kan være mange grunde til at et barn eller en ung 
kan have behov for, at blive en del af et URK-fællesskab� Dette indfanges med omskrivnin-
gen af den midterste del af sætningen�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet om 
beslutningsforslaget�

5) Forslagsstillere:

Navn:  Lasse Gotfredsen Nielsen 
Postnr./by: 8000 Aarhus C 
Aktivitet: Forperson, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:: 51185470

Navn:  Martin Middelboe 
Postnr./by: 8000 Aarhus C 
Aktivitet: Intern Kommunikation, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:: 53661009

Navn:  Michelle Gudbergsen 
Postnr./by: 5000 Odense C 
Aktivitet: Forperson, Ungdommens Røde Kors Odense 
Telefon:: 42229576

Navn:  Julie Østervang Kristiansen 
Postnr./by: København 
Aktivitet: Næstforperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:: 31174105

Navn:  Vanessa Raben Alberg 
Postnr./by: København 
Aktivitet: Forperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:: 29429728

Navn:  Mathilde Horn Andersen 
Postnr./by: København  
Aktivitet: Politisk næstforperson, Ungdommens Røde Kors 
Telefon:: 41402904

Navn:  Daniel Falk 
Postnr./by: Odense  
Aktivitet: Landsstyrelsesmedlem, Ungdommens Røde Kors 
Telefon:: 29884218
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6) Sekretariatets kommentar

Sekretariatet har ingen kommentarer til ændringsforslaget�

Bemærk: Sekretariatet vurderer konsekvenser af alle indkomne forslag senest 5 uger inden 
landsmødet, hvorefter forslagene offentliggøres�
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3.2.3 FORSLAG TIL ÆNDRINGER:  
STRATEGI 2025 (3) 

1) Overskrift for ændringsforslaget: 

URK er et bredt og favnende fællesskab

2) Type af ændringsforslag: 
⬜  Principielle kommentarer til URK’s prioriteringer

⬜  Opmærksomhedspunkt til URK’s kommende arbejde med strategi 2025

⛝  Ændringer til teksten

3) Vi foreslår landsmødet at beslutte/drøfte følgende: 

Ændre tekststykket fra:

1.3 Vi vil bane vejen ind i fællesskaberne for dem, der står uden for 

URK vil frem mod 2025 udvikle vores rådgivningstilbud og mentorprogrammer, særligt 
målrettet børn og unge, der har brug for støtte i overgangen fra isolation og ind i fællesska-
berne� Vi vil stræbe efter altid at være til stede dér, hvor der er et udækket behov�

Til:

1.3 Vi vil bane vejen ind i fællesskaberne for dem, der står uden for 

URK vil frem mod 2025 udvikle vores rådgivningstilbud og mentorprogrammer, særligt mål-
rettet børn og unge, der har brug for støtte i overgangen fra isolation og ind i fællesskaber-
ne� Skal dét lykkes, kræver det, at URK’s aktiviteter og frivilligorganisation favner bredt – og 
at vi stræber efter altid at være til stede dér, hvor der er et udækket behov� 

De meningsændrende ord og sætninger er sat i kursiv�

4) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Der tilføjes en sætning omhandlende, at alle vores fællesskaber, på aktiviteter såvel som 
i frivilligorganisationen, skal være rummelige og favne alle dem, der kan få gavn af vores 
tilbud på den ene eller anden måde� Det bør være en målsætning for URK, at alle kan blive 
en del af fællesskabet� I URK ved vi nemlig, at alle kan være noget særligt for nogen�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumen-
tationen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet 
om beslutningsforslaget�
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5) Forslagsstillere:

Navn:  Lasse Gotfredsen Nielsen 
Postnr./by: 8000 Aarhus C 
Aktivitet: Forperson, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon: 51185470

Navn:  Martin Middelboe 
Postnr./by: 8000 Aarhus C 
Aktivitet: Intern Kommunikation, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon: 53661009

Navn:  Michelle Gudbergsen 
Postnr./by: 5000 Odense C 
Aktivitet: Forperson, Ungdommens Røde Kors Odense 
Telefon: 42229576

Navn:  Julie Østervang Kristiansen 
Postnr./by: København 
Aktivitet: Næstforperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon: 31174105

Navn:  Vanessa Raben Alberg 
Postnr./by: København 
Aktivitet: Forperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon: 29429728

6) Sekretariatets kommentar:

Sekretariatet har ingen kommentarer til ændringsforslaget�

Bemærk: Sekretariatet vurderer konsekvenser af alle indkomne forslag senest 5 uger inden 
landsmødet, hvorefter forslagene offentliggøres�
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3.2.4 PRINCIPIEL KOMMENTAR TIL 
STRATEGI 2025 

1) Overskrift for ændringsforslaget: 

Processen omkring udarbejdelsen af strategi 2025

2) Type af ændringsforslag: 
⛝  Principielle kommentarer til URK’s prioriteringer

⬜  Opmærksomhedspunkt til URK’s kommende arbejde med strategi 2025

⬜  Ændringer til teksten

3) Vi foreslår landsmødet at beslutte/drøfte følgende: 

Hvorvidt processen om udarbejdelsen af strategi 2025 har været for hurtig, og om det 
har haft betydning for om alle i organisationen er blevet inddraget tilstrækkeligt� Samt at 
henstille til at fremtidige strategiprocesser bliver drevet over en længere periode, så flere 
perspektiver kan inddrages� 

4) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Hele strategi 2025 er blevet udarbejdet fra slut juni til midt august� Et tidspunkt hvor mange 
i URK er på ferie eller bruger på ferielejre� Derfor er forslagsstilleres indtryk at meget få har 
haft overskuddet til og dermed muligheden for at bidrage til udviklingen af strategien� 

Det er ærgerligt, da strategien bør afspejle alle i organisationen� Ikke blot dem, der i denne 
periode har kunnet bidrage til den� 

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumen-
tationen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet 
om beslutningsforslaget�

5) Forslagsstillere:

Navn:   Lasse Gotfredsen 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Aarhus 
Telefon: 51185470

Navn:   Jimi Haumann 
Postnr./by:  8500 Grenaa 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Norddjurs 
Telefon: 42306194



51Ungdommens Røde Kors  /  Landsmøde 2020

3.3 Resolution om URK’s  organisering

3.3 RESOLUTION OM URK’S  
ORGANISERING

URK’s organisering skal sikre kvalitet, handlekraft og bred mobili-
sering

For at nå vores mål i Strategi 2025 kræver det, at URK har en stabil organisering� Det er 
en forudsætning for, at URK kan udvikle sig, nå langt ud og fortsat udvikle aktiviteter af høj 
kvalitet� URK’s organisering tager udgangspunkt i Landsmødets beslutning om en ny orga-
nisering fra 2017 og nedenstående er en præcisering af, hvordan vi arbejder i vores fælles 
organisation� 

Stærke lokalafdelinger skal sikre geografisk bredde og bred mobilisering

URK skal have aktiviteter i alle regioner og mobilisere unge i at gøre medmenneskelighed til 
en folkesag� Hvis det skal lykkes, er det afgørende, at vi har velfungerende lokalafdelinger, 
der kan spotte lokale behov, drive og udvikle aktiviteter, der svarer på disse, samle frivillige 
på tværs af aktiviteter, fundraise i deres område og mobilisere unge lokalt� 

Det er lokalafdelingernes hovedfokus at sikre, at børn og unge i udsathed har adgang til 
fællesskaber tæt på deres hverdag� Det gør de primært gennem deres aktiviteter� Hver 
lokalafdeling bør have minimum to aktiviteter� Derudover er lokalafdelingerne forpligtet til at 
have en lokalbestyrelse, repræsentere de lokale aktiviteter i det store URK-fællesskab (her-
under være repræsenteret til Landsmødet) og afholde ét årligt årsmøde� Lokalafdelingerne 
samarbejder derudover med Røde Kors’ lokalafdelinger i den form, som det er relevant, 
indenfor deres område�

URK vil frem mod 2025 sikre, at lokalafdelingerne er klædt på til at lave lokal behovsafdæk-
ning, drive aktiviteter, rekruttere og fastholde frivillige og lave fundraising til URK både lokalt 
og nationalt� Samtidig skal landsorganisationen sikre, at der er klare, fælles principper for 
økonomihåndtering lokalt� 

Nogle lokalafdelinger har kapaciteten til at varetage opgaver, der rækker udover deres 
område� Det skal vi understøtte� Landsorganisationen vil arbejde for bedre rammer for 
regionalt samarbejde mellem lokalafdelinger med mulighed for, at større lokalafdelinger kan 
varetage en regionalt koordinerende rolle�

Vi vil prioritere kvaliteten i lokalafdelingernes arbejde over antallet af afdelinger og fokusere 
vores kræfter i de områder, hvor der er mest brug for os – og hvor vi kan mobilisere flest 
unge�

Aktiviteter kan organisere sig i nationale afdelinger

Langt de fleste aktiviteter i URK er organiseret i lokalafdelinger� For enkelte typer af aktivite-
ter – eksempelvis ferielejrene – kan det dog give mening at være organiseret i en national 
afdeling�
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URK vil frem mod 2025 opretholde muligheden for at engagere aktiviteter i nationale afde-
linger og sikre, at disse er tæt knyttet til landsorganisationen� Det er aktiviteterne indenfor 
en specifik aktivitetstype, der kan beslutte sig for at være engageret i en national afdeling 
og Landsstyrelsen skal godkende nationale afdelinger for at undgå uhensigtsmæssige 
uklarheder i organiseringen�

Det internationale engagement er en del af URK’s humanitære mission

Ungdommens Røde Kors er unik i den internationale Røde Kors-bevægelse, og vi har 
særlige kompetencer i at sætte unge i front på at drive og udvikle sociale og humanitære 
indsatser� Formålet med vores internationale arbejde er at sikre, at unge kan være ledere i 
den humanitære bevægelse og skabe ungedrevet forandring i deres lokalområde�   

Når vi engagerer os internationalt, skal vores arbejde tage udgangspunkt i det, vi er gode 
til i Danmark – altid tilpasset den lokale kontekst, vi arbejder i� Vi skal også trække på vores 
internationale erfaringer i det nationale arbejde� Eksempelvis bruger og udvikler vi vores 
metoder i et samspil mellem det nationale og internationale�

URK vil frem mod 2025 fortsat udvikle og prioritere vores internationale arbejde i tæt 
koordination med Røde Kors� Vi skal organisere vores internationale arbejde, så der er en 
sammenhæng mellem det lokale og det globale� Det betyder, at vi trækker på vores natio-
nale erfaringer, og at det er en vigtig forudsætning for at være en del af det internationale 
arbejde i URK, at man kender til vores aktiviteter og metoder�

URK’s metoder og uddannelser skal sætte unge i stand til at gøre en forskel

At være frivillig i URK kræver, at man er forberedt på at håndtere de særlige udfordringer, 
som man kan møde i sit virke� Den forberedelse både kan og skal vi være bedre til at sikre�

URK vil frem mod 2025 prioritere arbejdet med frivillig-til-frivillig supervision og uddannelse, 
der er tæt på behovet på aktiviteterne og som samtidig udvikler både deltagere og frivillige�

Vi vil fortsætte arbejdet med at træne frivillige, der kan indgå i et beredskab, som kan bidra-
ge til kapacitetsudvikling i vores nationale og internationale arbejde� Vi vil bruge metoder, 
der udvikler vores aktiviteter sammen med de børn og unge, der deltager på dem� Vi vil 
forankre metoder som konflikthåndtering, SPRINT og Life Skills bredt i organisationen for at 
styrke vores indsatser� Vi vil arbejde med at udvikle koncepter for psykisk førstehjælp, der 
sætter unge i stand til at håndtere krisen i deres hverdag�
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3.3.1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL  
RESOLUTION (1) 

1) Overskrift for ændringsforslaget: 

Stærke lokalafdelinger kræver understøttelse 

2) Type af ændringsforslag: 
⬜  Principielle kommentarer til URK’s prioriteringer

⬜  Opmærksomhedspunkt til URK’s kommende arbejde med strategi 2025

⛝  Ændringer til teksten

3) Vi foreslår landsmødet at beslutte/drøfte følgende: 

At ændre tekststykket: 

URK vil frem mod 2025 sikre, at lokalafdelingerne er klædt på til at lave lokal behovsafdæk-
ning, drive aktiviteter, rekruttere og fastholde frivillige og lave fundraising til URK både lokalt 
og nationalt� Samtidig skal landsorganisationen sikre, at der er klare, fælles principper for 
økonomihåndtering lokalt� 

Til:

URK vil frem mod 2025 sikre, at lokalafdelingerne understøttes i at lave lokal behovsafdæk-
ning, drive aktiviteter, rekruttere og fastholde frivillige og lave fundraising til URK både lokalt 
og nationalt� Samtidig skal landsorganisationen sikre, at der er klare, fælles principper for 
økonomihåndtering lokalt�

Ændringer er skrevet i kursiv. 

4) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

For mange lokalafdelinger er det ikke et spørgsmål om at være klædt på til at løfte de op-
gaver, der ligger inden for deres ansvarsområde� Mange lokalbestyrelser og frivillige heri er 
erfarne og kompetente til at varetage de opgaver, der listes i afsnittet� Det øgede fokus på 
bl�a� institutionsområdet er dog et område, hvor de frivillige kræfter ikke nødvendigvis kan 

løfte opgaven alene� Med en dynamisk udskiftning i frivilliggruppen osv� er det også nød-
vendigt, at der løbende foregår understøttelse for at kunne opretholde tungere aktivitets-
typer� Derfor er det vigtigt at alle lokalafdelinger løbende understøttes, så de kan drive den 
bedste lokalafdeling i deres område�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumen-
tationen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet 
om beslutningsforslaget�



54Ungdommens Røde Kors  /  Landsmøde 2020

3.3 Resolution om URK’s organisering 

5) Forslagsstillere:

Navn:  Lasse Gotfredsen Nielsen 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:  51185470

Navn:   Martin Middelboe 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Intern Kommunikation, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:  53661009

Navn:   Michelle Gudbergsen 
Postnr./by:  5000 Odense C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Odense 
Telefon:  42229576

Navn:   Julie Østervang Kristiansen 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Næstforperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:  31174105

Navn:   Vanessa Raben Alberg 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:  29429728

6) Sekretariatets kommentarer

Sekretariatet vurderer, at forslaget flugter fint med den nuværende organisering og priorite-
ring af arbejdet med lokalafdelinger�

Bemærk: Sekretariatet vurderer konsekvenser af alle indkomne forslag senest 5 uger inden 
landsmødet, hvorefter forslagene offentliggøres�
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3.3.2 ÆNDRINGSFORSLAG TIL  
RESOLUTION (2) 

1) Overskrift for ændringsforslaget: 

Nationalt samarbejde

2) Type af ændringsforslag: 
⬜  Principielle kommentarer til URK’s prioriteringer

⬜  Opmærksomhedspunkt til URK’s kommende arbejde med strategi 2025

⛝  Ændringer til teksten

3) Vi foreslår landsmødet at beslutte/drøfte følgende: 

At ændre tekststykket: 

Nogle lokalafdelinger har kapaciteten til at varetage opgaver, der rækker udover deres 
område� Det skal vi understøtte� Landsorganisationen vil arbejde for bedre rammer for 
regionalt samarbejde mellem lokalafdelinger med mulighed for, at større lokalafdelinger kan 
varetage en regionalt koordinerende rolle�

Til:

Nogle lokalafdelinger har kapaciteten til at varetage opgaver, der rækker udover deres 
område� Det skal vi understøtte� Landsorganisationen vil arbejde for bedre rammer for regi-
onalt og nationalt samarbejde mellem lokalafdelinger, med mulighed for, at større lokalafde-
linger kan varetage en regionalt koordinerende rolle�

Tilføjelse står i kursiv. 

4) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Lokalafdelingerne bør ikke blot sparre regionalt, men også nationalt� Flere lokalafdelinger 
har gode erfaring med at søge sparring med andre lokalafdelinger, der ligner hinanden 
mht� størrelse, frivilliggruppe, ressourcer mm� National sparring og erfaringsudveksling bør i 
højere grad blive brugt som et værdifuldt værktøj til udvikling og problemløsning�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet om 
beslutningsforslaget
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5) Forslagsstillere:

 
Navn:   Lasse Gotfredsen Nielsen 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:  51185470

Navn:   Martin Middelboe 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Intern Kommunikation, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:  53661009

Navn:   Michelle Gudbergsen 
Postnr./by:  5000 Odense C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Odense 
Telefon:  42229576

Navn:   Julie Østervang Kristiansen 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Næstforperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:  31174105

Navn:   Vanessa Raben Alberg 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:  29429728

Navn:   Daniel Falk 
Postnr./by:  Odense  
Aktivitet:  Landsstyrelsesmedlem, Ungdommens Røde Kors 
Telefon:  29884218

5) Sekrertariatets kommentar:

Sekretariatet har ingen kommentarer til forslaget�

Bemærk: Sekretariatet vurderer konsekvenser af alle indkomne forslag senest 5 uger inden 
landsmødet, hvorefter forslagene offentliggøres�
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3.3.3 ÆNDRINGSFORSLAG TIL  
RESOLUTION (3) 

1) Overskrift for ændringsforslaget: 

Stærkere samarbejde på institutionsområdet er nødvendigt

2) Type af ændringsforslag: 
⬜  Principielle kommentarer til URK’s prioriteringer

⬜  Opmærksomhedspunkt til URK’s kommende arbejde med strategi 2025

⛝  Ændringer til teksten

3) Vi foreslår landsmødet at beslutte/drøfte følgende: 

At ændre tekststykket: 

URK vil frem mod 2025 sikre, at lokalafdelingerne er klædt på til at lave lokal behovsafdæk-
ning, drive aktiviteter, rekruttere og fastholde frivillige og lave fundraising til URK både lokalt 
og nationalt� Samtidig skal landsorganisationen sikre, at der er klare, fælles principper for 
økonomihåndtering lokalt� 

Til:

URK vil frem mod 2025 sikre, at lokalafdelingerne er klædt på til at lave lokal behovsafdæk-
ning, drive aktiviteter, rekruttere og fastholde frivillige og lave fundraising til URK både lokalt 
og nationalt� Der vil særligt blive arbejdet på et styrket samarbejde mellem lokalafdelinger-
ne og sekretariatet omkring aktiviteter på institutionsområdet. Samtidig skal landsorganisa-
tionen sikre, at der er klare, fælles principper for økonomihåndtering lokalt� 

Ændringer er skrevet i kursiv.

4) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

At drive aktiviteter på institutionsområdet kan være udfordrende, driftstungt og med faglige 
udfordringer, som kun kan varetages centralt� Som organiseringen og driften af aktiviteterne 
ser ud aktuelt, sker der for mange misforståelser mellem sekretariatet, lokalafdelingerne, 
institutionerne og aktivitetsgrupperne� Der opfordres dermed til udarbejdelse af klarere 
rammer for arbejdet omkring denne type af aktiviteter, herunder at lokalafdelingerne bør 
inddrages så meget som muligt i rammesætningen af samarbejdsaftaler ml� institutionerne 
og organisationen, driften af aktiviteterne mv� mens den pædagogiske/faglige sparring bør 
overlades til sekretariatet� 
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Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumen-
tationen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet 
om beslutningsforslaget�

5) Forslagsstillere:

Navn:   Lasse Gotfredsen Nielsen 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:  51185470

Navn:   Martin Middelboe 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Intern Kommunikation, Ungdommens Røde Kors Århus 
Telefon:  53661009

Navn:   Michelle Gudbergsen 
Postnr./by:  5000 Odense C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Odense 
Telefon:  42229576

Navn:   Julie Østervang Kristiansen 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Næstforperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:  31174105

Navn:   Vanessa Raben Alberg 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors København 
Telefon:  29429728

Navn:   Mathilde Horn Andersen 
Postnr./by:  København  
Aktivitet:  Politisk næstforperson, Ungdommens Røde Kors 
Telefon:  41402904

6) Sekretariatets kommentar

Sekretariatet vurderer, at forslaget flugter fint med den nuværende organisering og priorite-
ring af arbejdet med lokalafdelinger�

Bemærk: Sekretariatet vurderer konsekvenser af alle indkomne forslag senest 5 uger inden 
landsmødet, hvorefter forslagene offentliggøres�
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3.3.3.1 OPMÆRKSOMHEDSPUNKT TIL 
ÆNDRINGSFORSLAG TIL  
RESOLUTION (3) 

 1) Overskrift for ændringsforslaget: 

Samarbejdet mellem lokalafdelinger og sek� 

2) Type af ændringsforslag: 
⬜  Principielle kommentarer til URK’s prioriteringer

⛝  Opmærksomhedspunkt til URK’s kommende arbejde med strategi 2025

⬜  Ændringer til teksten

Denne kommentar er relevant, såfremt ændringsforslaget om fokus på øget samarbejde 
mellem lokalafdelingerne og sekretariatet på institutionsområdet i resolutionen om URK’s 
organisering bliver vedtaget� 

3) Vi foreslår landsmødet at beslutte/drøfte følgende: 

Her mener forslagsstillerne, at det er vigtigt i processen om øget samarbejde, at det er 
lokalbestyrelserne, der har mandat lokalt� Lokalbestyrelserne skal derfor, såfremt de ønsker 
det, inddrages i alle de processer, der forgår på institutionsområdet i deres område� 

Det er dog også vigtigt at understrege, at lokalbestyrelserne ikke bør holdes ansvarlige for 
eller være dem der løfter det faglige ansvar på institutionsområdet, det bør altid være en 
fagkonsulentsopgave� 

4) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Denne kommentar gives for at sikre, at lokalbestyrelserne på bedst mulig vis kan understøt-
te alle deres lokale aktiviteter og samtidig lægge vægt på, at når samarbejdet mellem lokal-
afdelingerne og sekretariatet skal øges, så skal det være på lokalafdelingernes præmisser� 

Der er lokalafdelinger, som har brug for at være inddraget i nogle processer i langt højere 
grad end de er nu, for at kunne løfte mere selv� De skal have muligheden for dette, så vi kan 
udnytte vores fælles ressourcer bedst muligt� 

Der kan ligeledes være lokalafdelinger, som ikke ønsker at inddrages i alt� Det skal der 
også være plads til, men det skal være deres eget aktive valg�  

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumen-
tationen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet 
om beslutningsforslaget�
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5) Forslagsstillere:

Navn:  Lasse Gotfredsen 
Postnr./by:  8000 Aarhus C 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Aarhus 
Telefon: 51185470

Navn:   Jimi Haumann 
Postnr./by:  8500 Grenaa 
Aktivitet:  Forperson, Ungdommens Røde Kors Norddjurs 
Telefon: 42306194

6) Sekretariatets kommentarer:

Sekretariatet tager forslaget til efterretning� Sekretariatet stræber altid efter at inddrage 
lokalafdelingerne i åbning af nye aktiviteter, da den lokale og frivillige forankring er afgøren-
de� Samtidig kan der være fx fondsforpligtelser eller forpligtelser over for samarbejdspart-
nere på institutioner, Røde Kors eller andre, der betyder, at der nogle gange åbnes aktivi-
teter uden tilknytning til lokalafdelingen� Det kan også ske i tilfælde, hvor lokalafdelingen 
ikke er stabil og dermed i risiko for at lukke, hvor der også er et hensyn til både samarbejds-
partnere og de børn og unge, som eventuelt har fået stillet en aktivitet til rådighed� Det er 
dog sekretariatets klare målsætning altid at forankre institutionsaktiviteterne lokalt med den 
faglige sekretariatsbistand, som er ønsket i forslaget�

Bemærk: Sekretariatet vurderer konsekvenser af alle indkomne forslag senest 5 uger inden 
landsmødet, hvorefter forslagene offentliggøres�
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3.4 RESOLUTIONSFORSLAG VEDR.  
HØRINGSPROCES (1) 

1) Overskrift for forslaget: 

 Forslag om indførelse af høringsproces i forbindelse med ændringer i politikker

2) Vi foreslår landsmødet at beslutte følgende: 

At indføre en høringsproces i forbindelse med ændringer i Ungdommens Røde Kors politik-
ker, herunder tilføjelser, rettelser eller sletninger� Vi foreslår, at der i tilfælde af ændringer i 
f�eks� Frivilligpolitikken skal indføres en 14 dages høringsperiode, hvor alle relevante parter 
i URK har mulighed for at fremsætte ændringsforslag eller komme med indsigelser til den 
foreslåede ændring� Vælger parten ikke at reagere i høringsperioden, vil det blive anset 
som en stiltiende accept af forslaget� Med vedtagelse af forslaget skal alle ændringer i f�eks� 
frivilligpolitikken sendes i høring i alle afdelinger i URK som påvirkes af ændringen� Sekreta-
riatet tæller ikke med som afdeling� 

3) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Da Ungdommens Røde Kors næsten udelukkende drives af frivillige medlemmer af URK, 
er vi nødt til at sikre, at alle frivillige fortsat føler ejerskab over organisationen� Desuden har 
vi et repræsentativt demokrati, hvorfor beslutninger bør træffes repræsentativt� Dette vil 
bl�a� opnås ved at de frivillige bliver hørt, og ved at alles stemme og mening værdisættes� 
Dette gælder især ift� frivilligpolitikken, som direkte påvirker de frivilliges trivsel og sik-
kerhed på den frivilliges aktivitet i URK� Alle beslutninger truffet vedr� ændringer af f�eks� 
frivilligpolitikken vil ofte have en betydning for den enkelte frivillige eller for aktiviteten og 
kan have utilsigtede konsekvenser� Derfor vil vi med forslaget sikre, at vi i fællesskab finder 
de mest holdbare løsninger, som kan implementeres i URK på bedst mulig vis� Dette kan vi 
kun gøres ved at inddrage de frivillige i beslutningerne� Herved sikrer vi, at alle muligheder 
er blevet afvejet og argumenteret for� Kun på den måde kan vi sikre, at det gode frivillige 
arbejde kan fortsætte med færrest mulige forhindringer, og herved er forslaget med til at 
kvalitetssikre vores arbejde for børn og unge i URK�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumen-
tationen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise Landsmødet 
om beslutningsforslaget�
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4) Forslagsstillere:

Navn:   Sarah Krogsgaard Monrad 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Ferielejr, Jubellejren

Følgende personer står desuden bag forslaget:

Philip Brandt - Smilets Lejr 
Capser Lundgren - Smilets Lejr 
Kamilla Hansen - Smilets Lejr 
Jacob Andersen - Bølgelejren 
Sofie Skjødt - Bølgelejren 
Dennis Gregersen - Drømmelejren 
Triene Aaen - Slaraffenlejren 
Lisbeth Nielsen - Sverigeslejren  
Peter Jørgensen - Sverigeslejren  
Sverre Ahlmann - Sverigeslejren 
Anne Wegener - Sverigeslejren 
Michael de Lichtenberg - Slaraffenlejren  
Ida Blom - Slaraffenlejren  
Jonathan Marstrand - Påruplejren 
Thomas Knudsen - Solskinslejren 
Nana Seedorff - Kongelejren 
Nina Nielsen - Kongelejren 
Sanne Nebbegaard - Kongelejren 
Trine Høegh - Kongelejren 
Amanda Neromante - Kongelejren 
Ane Katrine Bennetsen - Påruplejren 
Freja Tange 
Charlotte Pedersen - Opturen 
Rasmus Pedersen - Opturen 
Troels Mahneke - Opturen 
Iben Nyman - Opturen 
Amalie Jensen - Lykkelejren  
Nathasja Preus - Drømmelejren 
Malene Bech-Villumsen - Drømmelejren 
Nicoline Sjørup - Drømmelejren  

Kasper Arendt - Stjernelejren 
Line Arendt - Stjernelejren 
Mathias Schmidt - Stjernelejren 
Camilla Rasmussen - Stjernelejren  
Morten Knudsen - Fantasilejren 
Louise Bjerking - Fantasilejren 
Elisabeth Aaskilde - Fantasilejren 
Camilla Desvig-Boll - Fantasilejren 
Gitte Nissen - Østjyllandslejren 
Mia Povlsen - Østjyllandslejren 
Jacob Rosenvinge - Østjyllandslejren 
Rasmus Jørgensen - Østjyllandslejren  
Benjamin Frimand-Meier - Slaraffenlejren 
Stephanie de Fontenay - Vinterferielejren  
Anne Birkelund - Vinterferielejren 
Ditte Molin - vinterferielejren 
Jakob Bendsen - Vinterferielejren 
Jeanette Gedsø - UngMoo 
Loise Scharling - UngMoo 
Kristina Larsen - Påruplejren 
Jonas Lemvig - UngMoo 
Rune Gyntzel - UngMoo 
Jeppe Jakobsen -Stjernelejren 
Lennart Hedegaard - Frøen 
Patrick Skaaning - Frøen 
Marie Birkelund - Himmellejren 
Pia Mikkelsen - Himmellejren 
Oluf Astrup - solskinslejren 
Jane Duncker - Solskinslejren 
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3.4 Resolutionsforslag vedr. høringsproces (1)  

6) Sekretariatets kommentarer

Sekretariatet har forhørt sig hos vores juridiske rådgiver, advokatfirmaet Poul Schmith for 
at afklare eventuelle juridiske hensyn� De gav udtryk for, at det ikke er hensigtsmæssigt at 
vedtage en resolution om høringssvar, der gælder alle Ungdommens Røde Kors’ politikker, 
da det også vil gælde eksempelvis privatlivspolitikker, cookiepolitikker og andre politik-
ker, som er af ren administrativ karakter� Nogle politikker er tillige dikteret af Røde Kors i 
Danmark, som fx Retningslinjer til beskyttelse af børn og kan ikke ændres af Ungdommens 
Røde Kors�

Sekretariatet foreslår derfor, at resolutionen begrænses til vedrøre høringer ifm� ændringer 
i Frivilligpolitikken og Samværspolitikken� Sekretariatet foreslår tillige, at forslag til rettelser 
og tilføjelser i de to politikker sendes i høring blandt lokalafdelinger og nationale afdelinger�

Det understreges, at de bemærkninger, som gives i en høring, ikke er bindende, da man 
så fratager beslutningskompetencen fra de valgte landsstyrelsesmedlemmer� Vælger man 
ikke at fremsætte bemærkninger, er det heller ikke bindende� Derfor bør man ikke indføre 
stiltiende accept�

Bemærk: Sekretariatet vurderer konsekvenser af alle indkomne forslag senest 5 uger inden 
landsmødet, hvorefter forslagene offentliggøres�
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3.5 Resolutionsforslag vedr.  høringsproces (2) 

3.5 RESOLUTIONSFORSLAG VEDR.  
HØRINGSPROCES (2) 

1) Overskrift for forslaget: 

Forslag vedr� at alle ændringer indført i Frivilligpolitikken siden seneste Landsmøde skal i 
høring�  

2) Jeg/vi foreslår landsmødet at beslutte følgende: 

Pba� at der ikke tidligere har været fastsat en høringsproces og fast procedure vedr� f�eks� 
ændringer i Frivilligpolitikken foreslås, at alle ændringer, som er indført i Frivilligpolitikken 
siden sidste landsmøde, skal i høring efter retningslinjerne nedsat i resolutionsforslag 1, før 
de endeligt kan godkendes og indføres i Frivilligpolitikken�

3) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Da Ungdommens Røde Kors næsten udelukkende drives af frivillige kræfter, er vi nødt til at 
sikre, at alle frivillige fortsat føler ejerskab over organisationen� Dette vil bl�a� opnås ved, at 
de frivillige bliver hørt og ved, at alles stemme og mening værdsættes� Dette gælder især 
ift� frivilligpolitikken, som direkte påvirker de frivilliges trivsel og sikkerhed på den frivilliges 
aktivitet i URK� Alle beslutninger truffet vedr� ændringer af f�eks� frivilligpolitikken vil ofte 
have en betydning for den enkelte frivillige eller for aktivitet og kan have utilsigtede kon-
sekvenser, som forslagsstilleren ikke har overvejet� Derfor vil vi med forslaget sikre, at vi i 
fællesskab finder de mest holdbare løsninger, som kan implementeres i URK på bedst mulig 
vis� Dette kan kun gøres ved at inddrage de frivillige i beslutningerne� Herved sikrer vi, at 
alle muligheder er blevet afvejet og argumenteret for� Kun på den måde kan vi sikre, at det 
gode frivillige arbejde kan fortsætte med færrest mulige forhindringer og herved er forsla-
get med til at kvalitetssikre vores arbejde for børn og unge i URK�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke argumen-
tationen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise Landsmødet 
om beslutningsforslaget�
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3.5 Resolutionsforslag vedr. høringsproces (2)  

4) Forslagsstillere:

Navn:   Sarah Krogsgaard Monrad 
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Ferielejr, Jubellejren

Følgende personer står desuden bag forslaget:

Trine Aaen - Slaraffenlejren 
Lisbeth Nielsen - Sverigeslejren  
Peter Jørgensen - Sverigeslejren  
Sverre Ahlmann - Sverigeslejren 
Anne Wegener - Sverigeslejren 
(Michael de Lichtenberg - Slaraffenlejren)  
Ida Blom - Slaraffenlejren  
Jonathan Marstrand - Påruplejren 
Thomas Knudsen -Solskinslejren 
Ane Katrine Bennetsen - Påruplejren 
Freja Tange 
Charlotte Pedersen - Opturen 
Rasmus Pedersen - Opturen 
Troels Mahneke - Opturen 
Iben Nyman - Opturen 
Amalie Jensen - Lykkelejren  
Kasper Arendt - Stjernelejren 
Line Arendt - Stjernelejren 
Mathias Schmidt - Stjernelejren 
Camilla Rasmussen - Stjernelejren  
Morten Knudsen - Fantasilejren 

Louise Bjerking - Fantasilejren 
Elisabeth Aaskilde - Fantasilejren 
Camilla Desvig-Boll - Fantasilejren 
Gitte Nissen - Østjyllandslejren 
Mia Povlsen - Østjyllandslejren 
Jacob Rosenvinge - Østjyllandslejren 
Rasmus Jørgensen - Østjyllandslejren  
Benjamin Frimand-Meier - Slaraffenlejren 
Stephanie de Fontenay - Vinterferielejren  
Anne Birkelund - Vinterferielejren 
Ditte Molin - vinterferielejren 
Jakob Bendsen - Vinterferielejren 
Kristina Larsen - Påruplejren 
Jonas Lemvig - UngMoo 
Rune Gyntzel - UngMoo 
Jeppe Jakobsen -Stjernelejren 
Marie Birkelund - Himmellejren 
Pia Mikkelsen - Himmellejren 
Oluf Astrup - solskinslejren 
Jane Duncker - Solskinslejren 

6) Sekretariatets kommentar:

Sekretariatet har forhørt sig hos vores juridiske rådgiver, advokatfirmaet Poul Schmith, som 
ikke anbefaler at ændre politikker, som er vedtaget og trådt i kraft, da man fratager beslut-
ningskompetencen fra den politisk valgte ledelse� Det står enhver frit for at tage ordet under 
eventuelt-punktet på Landsmødet og udtrykke sin utilfredshed med en politik eller foreslå 
ændringer, som Landsstyrelsen kan tage til efterretning� 

Bemærk: Sekretariatet vurderer konsekvenser af alle indkomne forslag senest 5 uger inden 
landsmødet, hvorefter forslagene offentliggøres�
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4.1 Hvad er vedtægter?

4.1 HVAD ER VEDTÆGTER?
For en organisation med mange tusinde medlemmer er det vigtigt, at vi har nogle fælles 
regler. Disse kaldes vedtægter. Vedtægterne kan godt virke uoverskuelige og tørre ved 
første øjekast, men bag paragrafferne gemmer der sig rigtig meget spændende indhold. 

Vedtægterne beskriver for eksempel, hvem vi er til for, hvordan vi holder vores Landsmøde, 
hvordan landsstyrelsen fungerer, og hvordan lokalafdelingerne skal drives� Mange gode 
idéer kan vi ikke gennemføre uden også at ændre vedtægterne, så derfor er det værd at 
bruge lidt tid på at læse dem igennem�

Landsmødet er det eneste sted, hvor vedtægterne kan ændres� Det kræver ovenikøbet, 
at minimum 2/3 af deltagerne er enige i ændringerne� De ændringsforslag, som er stillet til 
vedtægterne i år, kan du finde her i landsmødemappen� Da forslag til vedtægtsændringer 
skal være indsendt senest seks uger før Landsmødet, kan du ikke stille yderligere forslag 
på landsmødet� 

Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke til argumentationen� 
Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise Landsmødet om beslut-
ningsforslaget�

Landsstyrelsen har stillet 6 vedtægtsændringsforslag til drøftelse på Landsmødet:

1. Vedtægtsforslag vedr� udviklingsplan

2. Vedtægtsforslag vedr� ændring af frister 

3. Vedtægtsforslag vedr� automatisk konvertering til bidragsyder

4. Vedtægtsforslag vedr� kontingentfrit medlemskab

5. Vedtægtsforslag vedr� suppleant til LS

6. Vedtægtsforslag vedr� Lokalforperson
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4.2 Gældende vedtægter

4.2 GÆLDENDE VEDTÆGTER
§1 Navn, hjemsted, status og mål

1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors�

2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune�

3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen Røde Kors i Danmarks selvstændige børne- og 
ungdomsorganisation og følger i al sin virksomhed de vedtægter og regler, der er gældende 
for landsforeningen Røde Kors i Danmarks tilhørsforhold til Den Internationale Røde Kors/
Røde Halvmåne Bevægelse, anvendelse af Røde Kors-mærket, pligten til udbredelse af 
kendskabet til Genève-konventionerne, Røde Kors-principperne og det internationale Røde 
Kors’ arbejde�

4. Ungdommens Røde Kors bidrager til landsforeningen Røde Kors i Danmarks humanitære 
arbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan�

§2 Ungdommens Røde Kors har til formål
• at arbejde for og med udsatte børn og unge gennem både afhjælpende og forebyggende 

aktiviteter og at bidrage til et samfund, hvor alle – også udsatte børn og unge – er noget 
særligt for nogen�

For at sikre dette skal Ungdommens Røde Kors:

• skabe rammer for forpligtende fællesskaber for og med udsatte børn og unge og med ud-
gangspunkt i aktiviteter, der skaber frirum og giver nye muligheder

• skabe og formidle viden fra aktiviteterne bl�a� gennem forskning

• samarbejde med alle relevante aktører for at sikre størst mulig effekt til gavn for udsatte børn 
og unge og samfundet

• give flest mulige børn og unge både i og uden for organisationen viden om og forståelse for 
Røde Kors-bevægelsens idé, principper og arbejde

• inspirere unge til at handle og tænke i overensstemmelse med humanitære principper, og 
hermed virkeliggøre disse principper

• medvirke til at gøre unge samfundsbevidste

• fremme venskab og international forståelse mellem børn og unge på tværs af landegrænser�

§3 Logo/mærke

Ungdommens Røde Kors’ logo er et rødt kors med teksten ”Ungdommens Røde Kors”� 
Reglerne for brug af mærket samt udformningen af dette følger landsforeningen Røde Kors i 
Danmarks grafiske profil�
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4.2 Gældende vedtægter

§4 Medlemskab og kontingent
1. Alle medlemmer af Ungdommens Røde Kors har fulde medlemsrettigheder� Ungdommens 

Røde Kors har overordnet to medlemskabstyper: 

a. Handlingsmedlemskab: Afgivelse af handlingserklæring og erklæret medlemskab af 
Ungdommens Røde Kors� Betaling af kontingent er valgfrit� 

b. Kontingentmedlemskab: Erklæret medlemskab og betaling af som minimum et årligt kon-
tingent�

2. Landsmødet fastsætter kontingentstørrelsen og kan fastsætte rammer for forskellige typer 
af kontingentmedlemskaber� Landsmødet fastsætter endvidere en nøgle for fordelingen 
af kontingenter og støttebetalinger/donationer mellem landsorganisationen og godkendte 
lokalafdelinger� Opkrævning af kontingent foretages af landsstyrelsen�

3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Ungdommens Røde Kors� Kontingentmed-
lemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har betalt kontingent et helt kalenderår� Hand-
lingsmedlemskabet ophører tillige, hvis det ikke genbekræftes over for Ungdommens Røde 
Kors inden udløbet af en frist på 14 dage efter det tidspunkt, hvor handlingsmedlemmet har 
været handlingsmedlem i to år� Genbekræftelse skal være Ungdommens Røde Kors i hænde 
inden fristens udløb�

§5 Personsager

Landsstyrelsen kan ekskludere et medlem, som ved sine dispositioner væsentligt mislig-
holder sine medlemsforpligtelser, herunder handler i strid med Ungdommens Røde Kors’ 
formål, eller som foretager dispositioner, som af hensyn til foreningens virke gør det nød-
vendigt at ekskludere medlemmet�

Landsstyrelsens beslutning om eksklusion skal være enstemmig� Beslutningen skal være 
begrundet og skal træffes efter forudgående høring af medlemmet�

Landsstyrelsens beslutning om at ekskludere et medlem kan af det pågældende medlem 
indbringes for landsmødet ved skriftlig meddelelse herom til direktøren senest syv dage 
efter, at medlemmet har modtaget underretning om eksklusionen�

Hvis medlemmet fremsætter en sådan begæring, skal landsstyrelsen inden for en frist på 
en måned indkalde til et ekstraordinært landsmøde til endelig beslutning om eksklusionen� 
Hvis det ordinære landsmøde afholdes inden to måneder efter, at medlemmet har fremsat 
begæringen, træffes den endelige beslutning om eksklusion på dette møde� Forud for 
landsmødet skal landsstyrelsens beslutning vedlagt nødvendig dokumentation samt med-
lemmets eventuelle høringssvar udsendes til medlemmerne�

En indbringelse af eksklusionen for landsmødet har ikke opsættende virkning, og det 
betyder, at eksklusionen træder i kraft med det samme� Det ekskluderede medlem har dog 
adgang til landsmødet under behandling af punktet om eksklusion�

Landsmødets beslutning om eksklusionen træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte� 
Afstemningen skal foregå skriftligt�
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4.2 Gældende vedtægter

§6 Lokalafdelinger
1. En lokalafdeling er en del af Ungdommens Røde Kors og arbejder inden for lokalafdelingens 

geografiske område for at gennemføre Ungdommens Røde Kors’ formål og strategi med 
udgangspunkt i lokale ønsker og behov�

2. En lokalafdeling stiftes på et stiftende lokalafdelingsmøde, og lokalafdelingen skal umiddel-
bart efter stiftelsen anmode landsstyrelsen om godkendelse af stiftelsen� En lokalafdeling 
er kun en del af Ungdommens Røde Kors efter landsstyrelsens godkendelse af stiftelsen� 
Landsstyrelsen kan suspendere eller tilbagekalde sin godkendelse, hvis en lokalafdeling 
handler i strid med sine vedtægter på væsentlige punkter eller groft overtræder nærværen-
de § 6�

3. På det stiftende lokalafdelingsmøde vedtager lokalafdelingen sine vedtægter i overensstem-
melse med nærværende § 6� Landsstyrelsen skal til orientering modtage kopi af vedtægter-
ne og eventuelle senere ændringer�

4.  Lokalafdelingens vedtægtsbestemte formål skal ligge inden for rammerne af Ungdommens 
Røde Kors’ formål som beskrevet i nærværende vedtægters § 2, og ingen dele af vedtæg-
terne må stride imod nærværende vedtægter� Samarbejde med den lokale Røde Kors-afde-
ling skal indgå som en del af lokalafdelingens formål�

5. Lokalafdelingen skal hvile på demokratiske principper, og vedtægterne skal angive afdelin-
gens demokratiske struktur�

6. Lokalafdelingen skal betegne sig med et navn, hvori Ungdommens Røde Kors og den geo-
grafiske tilknytning indgår�

7. Formand og den økonomiansvarlige tegner lokalafdelingen i forening� Formanden er an-
svarlig for lokalafdelingens kommunikation� Det skal fremgå af lokalafdelingens vedtægter, 
at tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforpersonen, såfremt landsstyrelsen 
suspenderer lokalafdelingens godkendelse, jf� stk� 2� Landsforpersonen kan i en suspen-
sionsperiode alene sikre varetagelsen af lokalafdelingens sædvanlige drift og forhold af 
uopsættelig karakter�

8. Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret�

9. En lokalafdelings midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden for 
Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

10. Opløsning af en lokalafdeling kræver, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til stede på 
det pågældende lokalafdelingsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer� Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal lokalafdelinger senest 14 dage 
efter indvarsle til et nyt lokalafdelingsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette lokalafde-
lingsmøde med simpelt flertal, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte 
antal medlemmer�

11. Hvis en lokalafdeling opløses eller får tilbagekaldt sin godkendelse, overføres dens aktiver 
m�v� til landsorganisationen�

§7 Landsmødet
1. Landsmødet er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed�

2. Landsforpersonen indkalder med tre måneders varsel per e-mail alle medlemmer, der har 
oplyst en gyldig e-mailadresse� Samtidig offentliggøres indkaldelsen på Ungdommens Røde 
Kors’ hjemmeside og udsendes efterfølgende i relevante nyhedsmails�

3. Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden den af landsstyrelsen fastsatte tilmeldingsfrist, 
har adgang til landsmødet�
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4.2 Gældende vedtægter

4. Der kan inviteres gæster til landsmødet�

5. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har tilmeldt sig landsmødet inden den fastsatte 
tilmeldingsfrist og er til stede på landsmødet�

6. Valgbare er alle medlemmer, der er tilmeldt landsmødet inden den fastsatte tilmeldingsfrist 
for landsmødet, og som har meddelt deres kandidatur til direktøren senest seks uger før 
landsmødet� Kandidaturet skal være skriftligt og motiveret� Hvis der ikke er et tilstrækkeligt 
antal kandidater opstillet, kan landsstyrelsen indsupplere iht� proceduren i stk� 10�

7. Landsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed� Til alle vedtagelser kræves, 
at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen� Alle per-
sonvalg er hemmelige og skriftlige� I øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæring� 
 
Vedtægterne kan kun ændres, såfremt et landsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stem-
meberettigede beslutter det�

8. Ved ændringer i vedtægterne for Ungdommens Røde Kors § 1, 2, 3 og § 6, stk� 4, 9 og 11 og 
§ 7 stk� 8 og § 8, stk� 6, § 10, stk� 2 og § 11 kræves landsforeningen Røde Kors i Danmarks 
hovedbestyrelses godkendelse�

9. Dagsorden på landsmødet skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuvæ-
rende stilling

4. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors’ regnskab

5. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger

6. I ulige år: Diskussion og vedtagelse af toårig udviklingsplan for Ungdommens Røde Kors 
I lige år: Diskussion af status på den toårige udviklingsplan og evt� tilretninger

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

8. Indkomne forslag

9. Valg af landsforperson 

10. Valg af politisk næstforperson (lige år)

11.  Valg af organisatorisk næstforperson (ulige år)

12. Valg af tre menige landsstyrelsesmedlemmer (lige år) og tre menige landsstyrelsesmed-
lemmer (ulige år)

13. Valg af én intern revisor� 

14. Valg af intern revisorsuppleant�

15. Eventuelt
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4.2 Gældende vedtægter

10. Valg af landsforperson og organisatorisk næstforperson gælder indtil næste ulige år� Valg til 
politisk næstforperson gælder indtil næste lige år�  Såfremt landsforperson, politisk næstfor-
person eller organisatorisk næstforperson afgår i valgperioden, konstituerer landsstyrelsen 
sig selv frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt reste-
rende valgperiode� Valg til menige landsstyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode� 
Valg af intern revisor gælder for en toårig periode� Der vælges en revisor både i lige og ulige 
år, således at der er to interne revisorer� Såfremt et medlem af landsstyrelsen afgår i valgpe-
rioden, kan landsstyrelsen indsupplere et nyt medlem efter opslag i organisationen frem til 
førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperio-
de�

11. Landsstyrelsen offentliggør i ulige år forslaget til den toårige udviklingsplan for Ungdom-
mens Røde Kors 12 uger inden landsmødet� Forslag til vedtægtsændringer, ændringer i 
udviklingsplanen og resolutioner, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles til landsstyrel-
sen senest seks uger før det ordinære landsmøde� De indkomne forslag skal offentliggøres 
for foreningen fem uger før landsmødet�

12. Landsmødet kan vælge personer til varslede tillidsposter� Posterne skal opslås og varsles til 
foreningen senest 12 uger før landsmødet, af landsstyrelsen� Kandidater opstiller og vælges 
efter samme valgprocedure som beskrevet i stk� § 7 stk� 5 og 6�

13. Landsmødet fastsætter sin egen forretningsorden�

14. Landsmødet vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og afvikling af dagsordenen� 
Landsmødet vælger desuden en referent�

15. Landsmødet fører beslutninger til referat, som efter landsmødets afslutning underskrives af 
dirigent, referent og landsforperson�

16. Landsmødet afholdes hvert efterår�

17. Ekstraordinært landsmøde indkaldes, hvis landsforpersonen eller landsstyrelsen finder det 
nødvendigt, eller såfremt mindst halvdelen af lokalafdelingerne over for landsforpersonen 
fremsætter begrundet, skriftligt ønske herom� Det ekstraordinære landsmøde indkaldes på 
samme måde som det ordinære, dog med en måneds varsel og med angivelse af dagsor-
den, og skal afholdes senest to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring�

§8 Landsstyrelsen
1. Landsstyrelsen består af en landsforperson, en organisatorisk næstforperson, en politisk 

næstforperson, samt seks menige medlemmer valgt på landsmødet� Der nedsættes i forret-
ningsordenen et forpersonskab, som består af landsforperson, politisk næstforperson og 
organisatorisk næstforperson�

2. Landsstyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem landsmøderne�

3. Landsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden� Forretningsordenen skal indeholde be-
stemmelser om beslutningsdygtighed, habilitet og fortrolighed, og forretningsordenen skal 
være offentligt tilgængelig�

4. Landsstyrelsen varetager den politiske og strategiske udvikling af organisationen og er 
ansvarlig for at igangsætte og behandle organisationens strategiske dokumenter� 
 
Landsstyrelsen

a. Vedtager budget og regnskab�

b. Udarbejder toårig udviklingsplan, som forelægges landsmødet til vedtagelse�

c. Varetager løbende sager, som ikke alene kan afgøres af landsforpersonen�
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d. Nedsætter arbejdsgrupper, som bidrager til en indholdsmæssig kvalificering af indstillin-
ger til landsstyrelsen�

5. Der er en klar adskillelse mellem den politiske ledelse i landsstyrelsen og den administrative 
ledelse af sekretariatet�

6. Landsstyrelsen ansætter, i samarbejde med generalsekretæren i landsforeningen Røde Kors 
i Danmark, direktøren i Ungdommens Røde Kors�

7. Ungdommens Røde Kors tegnes i fællesskab af landsforpersonen og direktøren� De nærme-
re retningslinjer herfor uddybes i landsstyrelsens forretningsorden�

§9 Sekretariatet
1. Sekretariatet forestår den daglige administration og skaber de bedst mulige forudsætninger 

for, at Ungdommens Røde Kors mest effektivt og effektfuldt kan opfylde sit formål, på bag-
grund af landsstyrelsens prioriteringer�

2. Direktøren har ansvaret for sekretariatets virksomhed og ansætter og afskediger sekretaria-
tets medarbejdere�

§10  Økonomi
1. Landsstyrelsen har det fulde ansvar for Ungdommens Røde Kors’ anliggender, herunder 

forvaltning af Ungdommens Røde Kors’ midler�

2. Ungdommens Røde Kors’ midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger 
uden for Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

3. Det er sekretariatsledelsens ansvar i samarbejde med forpersonskabet at holde landsstyrel-
sen løbende underrettet om økonomi samt at udarbejde regnskab og status til landsmødet�

4. Regnskabs- og kontingentåret følger kalenderåret�

5.  Landsorganisationens regnskaber revideres af to på landsmødet valgte interne revisorer, der 
foretager den kritiske revision� Endvidere vælger landsstyrelsen en statsautoriseret revisor, 
som reviderer årsregnskabet�

6.  For organisationens forpligtelser hæfter udelukkende organisationen med sin formue og 
ikke de enkelte medlemmer af organisationen�

§11 Foreningens ophør
1.  Ophør af foreningen kræver, at repræsentanter for mindst 2/3 af lokalafdelingerne er til 

stede på landsmødet, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer� Er 
den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal landsstyrelsen senest 14 dage efter indvarsle 
til ekstraordinært landsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette landsmøde med 2/3 af de 
afgivne stemmer, er dette afstemningsresultat bindende uanset det fremmødte antal lokalaf-
delinger�

2.  I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens aktiver landsforeningen Røde Kors i Danmarks 
humanitære arbejde for børn og unge�

Ovenstående er Ungdommens Røde Kors’ vedtægter som godkendt af landsforeningen 
Røde Kors i Danmarks hovedbestyrelse den 28. maj 1988 med senere ændringer, senest 
på Ungdommens Røde Kors’ landsmøde den 27. oktober 2019.
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4.3 VEDTÆGTER MED  
ÆNDRINGSFORSLAG

§1 Navn, hjemsted, status og mål
1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors�

2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune�

3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen Røde Kors i Danmarks selvstændige børne- og 
ungdomsorganisation og følger i al sin virksomhed de vedtægter og regler, der er gældende 
for landsforeningen Røde Kors i Danmarks tilhørsforhold til Den Internationale Røde Kors/
Røde Halvmåne Bevægelse, anvendelse af Røde Kors-mærket, pligten til udbredelse af 
kendskabet til Genève-konventionerne, Røde Kors-principperne og det internationale Røde 
Kors’ arbejde�

4. Ungdommens Røde Kors bidrager til landsforeningen Røde Kors i Danmarks humanitære 
arbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan�

§2 Ungdommens Røde Kors har til formål
• at arbejde for og med udsatte børn og unge gennem både afhjælpende og forebyggende 

aktiviteter og at bidrage til et samfund, hvor alle – også udsatte børn og unge – er noget 
særligt for nogen�

For at sikre dette skal Ungdommens Røde Kors:

• skabe rammer for forpligtende fællesskaber for og med udsatte børn og unge og med ud-
gangspunkt i aktiviteter, der skaber frirum og giver nye muligheder

• skabe og formidle viden fra aktiviteterne bl�a� gennem forskning

• samarbejde med alle relevante aktører for at sikre størst mulig effekt til gavn for udsatte børn 
og unge og samfundet

• give flest mulige børn og unge både i og uden for organisationen viden om og forståelse for 
Røde Kors-bevægelsens idé, principper og arbejde

• inspirere unge til at handle og tænke i overensstemmelse med humanitære principper, og 
hermed virkeliggøre disse principper

• medvirke til at gøre unge samfundsbevidste

• fremme venskab og international forståelse mellem børn og unge på tværs af landegrænser�

§3 Logo/mærke

Ungdommens Røde Kors’ logo er et rødt kors med teksten ”Ungdommens Røde Kors”� 
Reglerne for brug af mærket samt udformningen af dette følger landsforeningen Røde Kors i 
Danmarks grafiske profil�
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§4 Medlemskab og kontingent
1. Alle medlemmer af Ungdommens Røde Kors har fulde medlemsrettigheder� Ungdommens 

Røde Kors har overordnet to medlemskabstyper: 

a. Handlingsmedlemskab: Afgivelse af handlingserklæring og erklæret medlemskab af 
Ungdommens Røde Kors� Betaling af kontingent er valgfrit�  
Kontingentfrit medlemskab: Erklæret medlemskab tiltænkt personer uden folkeregis-
teradresse eller et dansk CPR-nummer�

b. Kontingentmedlemskab: Erklæret medlemskab og betaling af som minimum et årligt kon-
tingent�

2. Landsmødet fastsætter kontingentstørrelsen og kan fastsætte rammer for forskellige typer 
af kontingentmedlemskaber� Landsmødet fastsætter endvidere en nøgle for fordelingen 
af kontingenter og støttebetalinger/donationer mellem landsorganisationen og godkendte 
lokalafdelinger� Opkrævning af kontingent foretages af landsstyrelsen�

3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Ungdommens Røde Kors� Kontingent-
medlemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har betalt kontingent et helt kalenderår� 
Handlingsmedlemskabet Det kontingentfrie medlemskab ophører tillige, hvis det ikke gen-
bekræftes over for Ungdommens Røde Kors inden udløbet af en frist på 14 dage efter det 
tidspunkt, hvor handlingsmedlemmet det kontingentfrie medlem har været handlingsmed-
lem kontingentfrit medlem i to et år� Genbekræftelse skal være Ungdommens Røde Kors i 
hænde inden fristens udløb�

4. Et medlem vil automatisk overgå til at blive bidragsyder, når det fylder 30 år� Såfremt 
et medlem over 30 år ønsker at forblive medlem, kan dette ske ved skriftlig henven-
delse til Ungdommens Røde Kors�

§5 Personsager

Landsstyrelsen kan ekskludere et medlem, som ved sine dispositioner væsentligt mislig-
holder sine medlemsforpligtelser, herunder handler i strid med Ungdommens Røde Kors’ 
formål, eller som foretager dispositioner, som af hensyn til foreningens virke gør det nød-
vendigt at ekskludere medlemmet�

Landsstyrelsens beslutning om eksklusion skal være enstemmig� Beslutningen skal være 
begrundet og skal træffes efter forudgående høring af medlemmet�

Landsstyrelsens beslutning om at ekskludere et medlem kan af det pågældende medlem 
indbringes for landsmødet ved skriftlig meddelelse herom til direktøren senest syv dage 
efter, at medlemmet har modtaget underretning om eksklusionen�

Hvis medlemmet fremsætter en sådan begæring, skal landsstyrelsen inden for en frist på 
en måned indkalde til et ekstraordinært landsmøde til endelig beslutning om eksklusionen� 
Hvis det ordinære landsmøde afholdes inden to måneder efter, at medlemmet har fremsat 
begæringen, træffes den endelige beslutning om eksklusion på dette møde� Forud for 
landsmødet skal landsstyrelsens beslutning vedlagt nødvendig dokumentation samt med-
lemmets eventuelle høringssvar udsendes til medlemmerne�

En indbringelse af eksklusionen for landsmødet har ikke opsættende virkning, og det 
betyder, at eksklusionen træder i kraft med det samme� Det ekskluderede medlem har dog 
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adgang til landsmødet under behandling af punktet om eksklusion�

Landsmødets beslutning om eksklusionen træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte� 
Afstemningen skal foregå skriftligt�

§6 Lokalafdelinger
1. En lokalafdeling er en del af Ungdommens Røde Kors og arbejder inden for lokalafdelingens 

geografiske område for at gennemføre Ungdommens Røde Kors’ formål og strategi med 
udgangspunkt i lokale ønsker og behov�

2. En lokalafdeling stiftes på et stiftende lokalafdelingsmøde, og lokalafdelingen skal umiddel-
bart efter stiftelsen anmode landsstyrelsen om godkendelse af stiftelsen� En lokalafdeling 
er kun en del af Ungdommens Røde Kors efter landsstyrelsens godkendelse af stiftelsen� 
Landsstyrelsen kan suspendere eller tilbagekalde sin godkendelse, hvis en lokalafdeling 
handler i strid med sine vedtægter på væsentlige punkter eller groft overtræder nærværen-
de § 6�

3. På det stiftende lokalafdelingsmøde vedtager lokalafdelingen sine vedtægter i overensstem-
melse med nærværende § 6� Landsstyrelsen skal til orientering modtage kopi af vedtægter-
ne og eventuelle senere ændringer�

4.  Lokalafdelingens vedtægtsbestemte formål skal ligge inden for rammerne af Ungdommens 
Røde Kors’ formål som beskrevet i nærværende vedtægters § 2, og ingen dele af vedtæg-
terne må stride imod nærværende vedtægter� Samarbejde med den lokale Røde Kors-afde-
ling skal indgå som en del af lokalafdelingens formål�

5. Lokalafdelingen skal hvile på demokratiske principper, og vedtægterne skal angive afdelin-
gens demokratiske struktur�

6. Lokalafdelingen skal betegne sig med et navn, hvori Ungdommens Røde Kors og den geo-
grafiske tilknytning indgår�

7. Formand Forperson og den økonomiansvarlige tegner lokalafdelingen i forening� Forman-
den Forpersonen er ansvarlig for lokalafdelingens kommunikation� Det skal fremgå af lokal-
afdelingens vedtægter, at tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforpersonen, 
såfremt landsstyrelsen suspenderer lokalafdelingens godkendelse, jf� stk� 2� Landsforperso-
nen kan i en suspensionsperiode alene sikre varetagelsen af lokalafdelingens sædvanlige 
drift og forhold af uopsættelig karakter�

8. Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret�

9. En lokalafdelings midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden for 
Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

10. Opløsning af en lokalafdeling kræver, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til stede på 
det pågældende lokalafdelingsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer� Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal lokalafdelinger senest 14 dage 
efter indvarsle til et nyt lokalafdelingsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette lokalafde-
lingsmøde med simpelt flertal, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte 
antal medlemmer�

11. Hvis en lokalafdeling opløses eller får tilbagekaldt sin godkendelse, overføres dens aktiver 
m�v� til landsorganisationen�
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§7 Landsmødet
1. Landsmødet er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed�

2. Landsforpersonen indkalder med tre måneders varsel per e-mail alle medlemmer, der har 
oplyst en gyldig e-mailadresse� Samtidig offentliggøres indkaldelsen på Ungdommens Røde 
Kors’ hjemmeside og udsendes efterfølgende i relevante nyhedsmails�

3. Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden den af landsstyrelsen fastsatte tilmeldingsfrist, 
har adgang til landsmødet�

4. Der kan inviteres gæster til landsmødet�

5. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har tilmeldt sig landsmødet inden den fastsatte 
tilmeldingsfrist og er til stede på landsmødet�

6. Valgbare er alle medlemmer, der er tilmeldt landsmødet inden den fastsatte tilmeldingsfrist 
for landsmødet, og som har meddelt deres kandidatur til direktøren senest seks uger før 
landsmødet� Kandidaturet skal være skriftligt og motiveret� Hvis der ikke er et tilstrækkeligt 
antal kandidater opstillet, kan landsstyrelsen indsupplere iht� proceduren i stk� 10�

7. Landsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed� Til alle vedtagelser kræves, 
at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen� Alle per-
sonvalg er hemmelige og skriftlige� I øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæring� 
 
Vedtægterne kan kun ændres, såfremt et landsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stem-
meberettigede beslutter det�

8. Ved ændringer i vedtægterne for Ungdommens Røde Kors § 1, 2, 3 og § 6, stk� 4, 9 og 11 og 
§ 7 stk� 8 og § 8, stk� 6, § 10, stk� 2 og § 11 kræves landsforeningen Røde Kors i Danmarks 
hovedbestyrelses godkendelse�

9. Dagsorden på landsmødet skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuvæ-
rende stilling

4. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors’ regnskab

5. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger

6. I ulige år: Diskussion og vedtagelse af toårig udviklingsplan for Ungdommens Røde Kors 
I lige år: Diskussion af status på den toårige udviklingsplan og evt� tilretninger

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

8. Indkomne forslag

9. Valg af landsforperson 

10. Valg af politisk næstforperson (lige år)

11.  Valg af organisatorisk næstforperson (ulige år)

12. Valg af tre menige landsstyrelsesmedlemmer (lige år) og tre menige landsstyrelsesmed-
lemmer (ulige år)

13.  Valg af suppleant til landsstyrelsen
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14. Valg af én intern revisor� 

15. Valg af intern revisorsuppleant�

16. Eventuelt

10. Valg af landsforperson og organisatorisk næstforperson gælder indtil næste ulige år� Valg til 
politisk næstforperson gælder indtil næste lige år�  Såfremt landsforperson, politisk næstfor-
person eller organisatorisk næstforperson afgår i valgperioden, konstituerer landsstyrelsen 
sig selv frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt reste-
rende valgperiode� Valg til menige landsstyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode� 
Valg af intern revisor gælder for en toårig periode� Der vælges en revisor både i lige og ulige 
år, således at der er to interne revisorer� Såfremt et medlem af landsstyrelsen afgår i valgpe-
rioden, kan landsstyrelsen indsupplere et nyt medlem efter opslag i organisationen indsup-
pleres suppleanten i Landsstyrelsen frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes 
valg for den eventuelt resterende valgperiode� Såfremt yderligere medlemmer af landssty-
relsen afgår i valgperioden, kan landsstyrelsen indsupplere nye medlemmer efter opslag i 
organisationen frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt 
resterende valgperiode�

11. Landsstyrelsen offentliggør i ulige år forslaget til den toårige udviklingsplan for Ungdom-
mens Røde Kors 12 uger inden landsmødet� Forslag til vedtægtsændringer, ændringer i 
udviklingsplanen og resolutioner, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles til landsstyrel-
sen senest seks uger før det ordinære landsmøde� De indkomne forslag skal offentliggøres 
for foreningen fem uger før landsmødet� Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag og 
foreslåede resolutioner stiles til landsstyrelsen senest 4 uger før landsmødet�

12. Landsmødet kan vælge personer til varslede tillidsposter� Posterne skal opslås og varsles til 
foreningen senest 12 uger før landsmødet, af landsstyrelsen� Kandidater opstiller og vælges 
efter samme valgprocedure som beskrevet i stk� § 7 stk� 5 og 6�

13. Landsmødet fastsætter sin egen forretningsorden�

14. Landsmødet vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og afvikling af dagsordenen� 
Landsmødet vælger desuden en referent�

15. Landsmødet fører beslutninger til referat, som efter landsmødets afslutning underskrives af 
dirigent, referent og landsforperson�

16. Landsmødet afholdes hvert efterår�

17. Ekstraordinært landsmøde indkaldes, hvis landsforpersonen eller landsstyrelsen finder det 
nødvendigt, eller såfremt mindst halvdelen af lokalafdelingerne over for landsforpersonen 
fremsætter begrundet, skriftligt ønske herom� Det ekstraordinære landsmøde indkaldes på 
samme måde som det ordinære, dog med en måneds varsel og med angivelse af dagsor-
den, og skal afholdes senest to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring�

§8 Landsstyrelsen
1. Landsstyrelsen består af en landsforperson, en organisatorisk næstforperson, en politisk 

næstforperson, samt seks menige medlemmer valgt på landsmødet� Der nedsættes i forret-
ningsordenen et forpersonskab, som består af landsforperson, politisk næstforperson og 
organisatorisk næstforperson�

2. Landsstyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem landsmøderne�

3. Landsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden� Forretningsordenen skal indeholde be-
stemmelser om beslutningsdygtighed, habilitet og fortrolighed, og forretningsordenen skal 
være offentligt tilgængelig�
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4. Landsstyrelsen varetager den politiske og strategiske udvikling af organisationen og er 
ansvarlig for at igangsætte og behandle organisationens strategiske dokumenter� 
 
Landsstyrelsen

a. Vedtager budget og regnskab�

b. Udarbejder toårig udviklingsplan, som forelægges landsmødet til vedtagelse�

c. Varetager løbende sager, som ikke alene kan afgøres af landsforpersonen�

d. Nedsætter arbejdsgrupper, som bidrager til en indholdsmæssig kvalificering af indstillin-
ger til landsstyrelsen�

5. Der er en klar adskillelse mellem den politiske ledelse i landsstyrelsen og den administrative 
ledelse af sekretariatet�

6. Landsstyrelsen ansætter, i samarbejde med generalsekretæren i landsforeningen Røde Kors 
i Danmark, direktøren i Ungdommens Røde Kors�

7. Ungdommens Røde Kors tegnes i fællesskab af landsforpersonen og direktøren� De nærme-
re retningslinjer herfor uddybes i landsstyrelsens forretningsorden�

§9 Sekretariatet
1. Sekretariatet forestår den daglige administration og skaber de bedst mulige forudsætninger 

for, at Ungdommens Røde Kors mest effektivt og effektfuldt kan opfylde sit formål, på bag-
grund af landsstyrelsens prioriteringer�

2. Direktøren har ansvaret for sekretariatets virksomhed og ansætter og afskediger sekretaria-
tets medarbejdere�

§10  Økonomi
1. Landsstyrelsen har det fulde ansvar for Ungdommens Røde Kors’ anliggender, herunder 

forvaltning af Ungdommens Røde Kors’ midler�

2. Ungdommens Røde Kors’ midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger 
uden for Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

3. Det er sekretariatsledelsens ansvar i samarbejde med forpersonskabet at holde landsstyrel-
sen løbende underrettet om økonomi samt at udarbejde regnskab og status til landsmødet�

4. Regnskabs- og kontingentåret følger kalenderåret�

5.  Landsorganisationens regnskaber revideres af to på landsmødet valgte interne revisorer, der 
foretager den kritiske revision� Endvidere vælger landsstyrelsen en statsautoriseret revisor, 
som reviderer årsregnskabet�

6.  For organisationens forpligtelser hæfter udelukkende organisationen med sin formue og 
ikke de enkelte medlemmer af organisationen�
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4.3 Vedtægter med ændringsforslag 

§11 Foreningens ophør
1.  Ophør af foreningen kræver, at repræsentanter for mindst 2/3 af lokalafdelingerne er til 

stede på landsmødet, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer� Er 
den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal landsstyrelsen senest 14 dage efter indvarsle 
til ekstraordinært landsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette landsmøde med 2/3 af de 
afgivne stemmer, er dette afstemningsresultat bindende uanset det fremmødte antal lokalaf-
delinger�

2.  I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens aktiver landsforeningen Røde Kors i Danmarks 
humanitære arbejde for børn og unge�

Ovenstående er Ungdommens Røde Kors’ vedtægter som godkendt af landsforeningen 
Røde Kors i Danmarks hovedbestyrelse den 28. maj 1988 med senere ændringer, senest 
på Ungdommens Røde Kors’ landsmøde den 27. oktober 2019.
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

4.4.1 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG - 
UDVIKLINGSPLAN 

1) Ændringsforslaget drejer sig om følgende paragraf: 

§7 stk. 9.6 

I ulige år: Diskussion og vedtagelse af toårig udviklingsplan for Ungdommens Røde Kors 

I lige år: Diskussion af status på den toårige udviklingsplan og evt� tilretninger

§ 7 stk. 11 

Landsstyrelsen offentliggør i ulige år forslaget til den toårige udviklingsplan for Ungdom-
mens Røde Kors 12 uger inden landsmødet� Forslag til vedtægtsændringer, ændringer i 
udviklingsplanen og resolutioner, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles til landsstyrel-
sen senest seks uger før det ordinære landsmøde� De indkomne forslag skal offentliggøres 
for foreningen fem uger før landsmødet

§8 stk. 4.b 

Landstyrelsen

b� Udarbejder toårig udviklingsplan, som forelægges landsmødet til vedtagelse� 

2) Det foreslås, at der ændres til: 

§7 stk. 9.6 

Udgår

§ 7 stk. 11

”Forslag til vedtægtsændringer og resolutioner, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles 
til landsstyrelsen senest seks uger før det ordinære landsmøde� De indkomne forslag skal 
offentliggøres for foreningen fem uger før landsmødet�”

Dvs� at sætningen: ”Landsstyrelsen offentliggør i ulige år forslaget til den toårige udviklings-
plan for Ungdommens Røde Kors 12 uger inden landsmødet” udgår, ligesom udviklings-
planen slettes i sætningen ”Forslag til vedtægtsændringer og resolutioner, ændringer til 
udviklingsplanen der ønskes behandlet af landsmødet, stiles til landsstyrelsen senest seks 
uger før det ordinære landsmøde”

§8 stk. 4.b

Udgår�

4.4 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

3) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Vi foreslår, at URK i stedet for den 2-årige udviklingsplan får en ny strategi, der gælder for 5 
år� 2 år er for kort tid at arbejde med, hvis vi skal nå de ting, som vi gerne vil – og det er vig-
tigt, at vi tør prioritere indsatser, som rækker langt ud i fremtiden, hvis vi vil gøre en forskel� 
Som følge heraf vil udviklingsplanen skulle skrives ud af vedtægterne�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet om 
beslutningsforslaget�

4) Forslagsstillere:

Landsstyrelsen 

– Troels, Amalie, Mathilde, Daniel, Jonas, Kathrine, Lawand, Alexandra og Mette

Navn:   Troels Boldt Rømer  
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Landsstyrelsen, Kongelejren 
Telefon:  31 47 43 45 
E-mail:   troels�romer@urk�dk
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

4.4.2 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG - 
FRISTER

1) Ændringsforslaget drejer sig om følgende paragraf: 

§7 stk. 11

”Landsstyrelsen offentliggør i ulige år forslaget til den toårige udviklingsplan for Ungdom-
mens Røde Kors 12 uger inden landsmødet� Forslag til vedtægtsændringer, ændringer i 
udviklingsplanen og resolutioner, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles til landsstyrel-
sen senest seks uger før det ordinære landsmøde� De indkomne forslag skal offentliggøres 
for foreningen fem uger før landsmødet�”

2) Det foreslås, at der ændres til: 

Stk. 11: 

”Landsstyrelsen offentliggør i ulige år forslaget til den toårige udviklingsplan for Ungdom-
mens Røde Kors 12 uger inden landsmødet� Forslag til vedtægtsændringer, ændringer i 
udviklingsplanen og resolutioner, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles til landsstyrel-
sen senest seks uger før det ordinære landsmøde� De indkomne forslag skal offentliggøres 
for foreningen fem uger før landsmødet� Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag og 
foreslåede resolutioner stiles til landsstyrelsen senest 4 uger før landsmødet.”

Tilføjelse står i kursiv

3) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Forslaget lægger op til at ændre Landsmøde-fristerne, så det bliver muligt at stille æn-
dringsforslag til ændringsforslag før Landsmødet og dermed fremme den demokratiske 
deltagelse� I dag er det kun muligt at stille såkaldte ”ikke-meningsændrende” ændringsfor-
slag til ændringsforslag på selve Landsmødet, hvilket er ufleksibelt og samtidig ikke giver 
deltagerne mulighed for at læse forslagene inden selve mødet�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet om 
beslutningsforslaget�
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

4) Forslagsstillere:

Landsstyrelsen 

– Troels, Amalie, Mathilde, Daniel, Jonas, Kathrine, Lawand, Alexandra og Mette

Navn:   Troels Boldt Rømer  
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Landsstyrelsen, Kongelejren 
Telefon:  31 47 43 45 
E-mail:   troels�romer@urk�dk
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

4.4.3 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG - 
AUTOMATISK KONVERTERING

1) Ændringsforslaget drejer sig om følgende paragraf: 

§ 4 Medlemskab – tilføjelse af stk� 4

2) Det foreslås, at der ændres til: 

§ 4 stk� 4� Et medlem vil automatisk overgå til at blive bidragsyder, når det fylder 30 år� Så-
fremt et medlem over 30 år ønsker at forblive medlem, kan dette ske ved skriftlig henven-
delse til Ungdommens Røde Kors� 

3) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

URK har mange medlemmer, som støtter organisationen i mange år – også når de er fyldt 
30 år� Det er rigtig godt – men giver også en udfordring� For fortsat at være betegnet som 
en ungdomsorganisation hos offentlige puljer og fonde kræver det nemlig, at minimum 50 
% af organisationens medlemmer med demokratiske rettigheder er under 30 år� Ellers kan 
URK risikere at miste f�eks� vigtige driftstilskud der gør, at organisationens økonomi hænger 
sammen� 

I øjeblikket er der mange medlemmer af URK, som er over 30� Det betyder, at balancen er 
ved at tippe, og der bruges mange ressourcer på sekretariatet for at undgå dette� Derfor 
foreslår Landsstyrelsen, at vi indfører en ordning, som kendes fra en række andre ung-
domsorganisationer – nemlig, at man som medlem automatisk bliver konverteret til bidrags-
yder, når man fylder 30 år� En bidragsyder støtter fortsat URK’s arbejde økonomisk, men 
har ikke demokratiske medlemsrettigheder� Dog gives der også mulighed for, at man kan 
forblive medlem (og dermed beholde sine demokratiske rettigheder), hvis man ønsker det 
– dette kræver blot, at man skriver til organisationen� Alle medlemmer, der står til at miste 
deres demokratiske rettigheder i URK, vil selvfølgeligt få information omkring dette�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise Landsmødet om 
beslutningsforslaget�
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

4) Forslagsstiller(e):

Landsstyrelsen 

– Troels, Amalie, Mathilde, Daniel, Jonas, Kathrine, Lawand, Alexandra og Mette

Navn:   Troels Boldt Rømer  
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Landsstyrelsen, Kongelejren 
Telefon:  31 47 43 45 
E-mail:   troels�romer@urk�dk
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

4.4.4 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG - 
KONTINGENTFRIT  
MEDLEMSSKAB

1) Ændringsforslaget drejer sig om følgende paragraf: 

 §4 stk. 1 a. 

Handlingsmedlemskab: Afgivelse af handlingserklæring og erklæret medlemskab af Ung-
dommens Røde Kors� Betaling af kontingent er valgfrit� 

§4 stk. 3.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Ungdommens Røde Kors� Kontingent-
medlemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har betalt kontingent et helt kalenderår� 
Handlingsmedlemskabet ophører tillige, hvis det ikke genbekræftes over for Ungdommens 
Røde Kors inden udløbet af en frist på 14 dage efter det tidspunkt, hvor handlingsmedlem-
met har været handlingsmedlem i to år� Genbekræftelse skal være Ungdommens Røde 
Kors i hænde inden fristens udløb�

2) Det foreslås, at der ændres til: 

§4 stk. 1 a. 

Kontingentfrit medlemskab: Erklæret medlemskab tiltænkt personer uden folkeregis-
teradresse eller et dansk CPR-nummer�

§4 stk 3.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Ungdommens Røde Kors� Kontingent-
medlemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har betalt kontingent et helt kalende-
rår� Det kontingentfrie medlemskab ophører tillige, hvis det ikke genbekræftes over for 
Ungdommens Røde Kors inden udløbet af en frist på 14 dage efter det tidspunkt, hvor det 
kontingentfrie medlem har været kontingentfrit medlem i et år� Genbekræftelse skal være 
Ungdommens Røde Kors i hænde inden fristens udløb�

Ændringer er tilføjet i kursiv.
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

3) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Da URK for tre år siden indførte handlingsmedlemskabet var det i et forsøg på at sikre, at 
alle kunne blive medlem af Ungdommens Røde Kors – uanset om man havde folkeregis-
teradresse, CPR-nummer eller økonomiske midler til det� Konsekvensen af ændringen har 
desværre været, at en del af de medlemmer, som tidligere har støttet URK økonomisk, er 
overgået til at være handlingsmedlemmer – hvilket ikke var den oprindelige tanke med for-
slaget, da Landsmødet i 2017 vedtog ændringen� Samtidigt er mange af vores nye medlem-
mer, vi har fået siden 2017, blevet indmeldt som handlingsmedlemmer i stedet for betalende 
medlemmer� 

Der er i dag omkring 1�100 handlingsmedlemmer i URK� Det betyder, at URK i administrati-
onsomkostninger og tabte indtjeninger taber omkring 200�000 kroner i år, og i 2021 viser 
fremskrivningerne, at dette tal kan stige til 400�000 kroner om året� De penge går fra un-
derstøttelse af aktiviteter for udsatte børn og unge�

For at fremtidssikre URKs økonomi foreslår Landsstyrelsen derfor, at handlingsmedlemsska-
bet erstattes af et kontingentfrit medlemskab, der er tiltænkt personer, som ikke har folkere-
gisteradresse eller dansk CPR-nummer� Samtidig vil Landsstyrelsen foreslå den kommende 
Landsstyrelse at kigge på en ændring af URK’s frivilligpolitik, så det ikke længere er et krav 
for at blive frivillig, at man også er medlem� Dermed vil alle – uanset om de har råd til at 
betale kontingent eller ej – stadig kunne være frivillig i Ungdommens Røde Kors� Derud-
over foreslås den kommende landsstyrelse at oprette en mindre intern fond, som kan støtte 
medlemmers kontingentbetaling, hvis disse ikke kan betale kontingentet selv�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise Landsmødet om 
beslutningsforslaget�

4) Forslagsstiller(e):

Landsstyrelsen 

– Troels, Amalie, Mathilde, Daniel, Jonas, Kathrine, Lawand, Alexandra og Mette

Navn:   Troels Boldt Rømer  
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Landsstyrelsen, Kongelejren 
Telefon:  31 47 43 45 
E-mail:   troels�romer@urk�dk
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

4.4.5 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG - 
SUPPLEANT TIL  
LANDSSTYRELSEN

1) Ændringsforslaget drejer sig om følgende paragraf:  

§ 7 stk. 10:

Valg af landsforperson og organisatorisk næstforperson gælder indtil næste ulige år� Valg til 
politisk næstforperson gælder indtil næste lige år� Såfremt landsforperson, politisk næstfor-
person eller organisatorisk næstforperson afgår i valgperioden, konstituerer landsstyrelsen 
sig selv frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt reste-
rende valgperiode� Valg til menige landsstyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode� 
Valg af intern revisor gælder for en toårig periode� Der vælges en revisor både i lige og 
ulige år, således at der er to interne revisorer� Såfremt et medlem af landsstyrelsen afgår i 
valgperioden, kan landsstyrelsen indsupplere et nyt medlem efter opslag i organisationen 
frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende 
valgperiode�

2) Det foreslås, at der ændres til:

§ 7 stk. 10 ændres til:

Valg af landsforperson og organisatorisk næstforperson gælder indtil næste ulige år� Valg til 
politisk næstforperson gælder indtil næste lige år� Såfremt landsforperson, politisk næst-
forperson eller organisatorisk næstforperson afgår i valgperioden, konstituerer landsstyrel-
sen sig selv frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt 
resterende valgperiode� Valg til menige landsstyrelsesmedlemmer gælder for en toårig 
periode� Valg af intern revisor gælder for en toårig periode� Der vælges en revisor både i 
lige og ulige år, således at der er to interne revisorer� Såfremt et medlem af landsstyrelsen 
afgår i valgperioden, indsuppleres suppleanten i Landsstyrelsen frem til førstkommende 
landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode. Såfremt yder-
ligere medlemmer af landsstyrelsen afgår i valgperioden, kan landsstyrelsen indsupplere 
nye medlemmer efter opslag i organisationen frem til førstkommende landsmøde, hvor der 
afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode.

Der konsekvensrettes i § 7 stk� 9� ”Dagsorden på landsmødet skal mindst indeholde:”, så 
der tilføjes et punkt 7�9�13 ”Valg af suppleant til landsstyrelsen�” 

Ændringer er tilføjet i kursiv.
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

3) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er):  

I det forgangne år har det været nødvendigt at udskifte medlemmer af Landsstyrelsen� Vi 
mener, at det er mere demokratisk legitimt at lade Landsmødet vælge, hvem der indsupple-
res i landsstyrelsen, hvis et medlem afgår i valgperioden� Derfor foreslår vi, at Landsmødet 
vælger en suppleant til landsstyrelsen� 

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet om 
beslutningsforslaget� 

4)  Forslagsstillere: 

Landsstyrelsen 

– Troels, Amalie, Mathilde, Daniel, Jonas, Kathrine, Lawand, Alexandra og Mette

Navn:   Troels Boldt Rømer  
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Landsstyrelsen, Kongelejren 
Telefon:  31 47 43 45 
E-mail:   troels�romer@urk�dk
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

4.4.6 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG - 
LOKALFORPERSON

1) Ændringsforslaget drejer sig om følgende paragraf: 

 § 6 stk. 7 

”Formand og den økonomiansvarlige tegner lokalafdelingen i forening� Formanden er an-
svarlig for lokalafdelingens kommunikation� Det skal fremgå af lokalafdelingens vedtægter, 
at tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforpersonen, såfremt landsstyrelsen 
suspenderer lokalafdelingens godkendelse, jf� stk� 2� Landsforpersonen kan i en suspen-
sionsperiode alene sikre varetagelsen af lokalafdelingens sædvanlige drift og forhold af 
uopsættelig karakter”

2) Det foreslås, at der ændres til: 

”Forperson og den økonomiansvarlige tegner lokalafdelingen i forening� Forpersonen er 
ansvarlig for lokalafdelingens kommunikation� Det skal fremgå af lokalafdelingens vedtæg-
ter, at tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforpersonen, såfremt landsstyrelsen 
suspenderer lokalafdelingens godkendelse, jf� stk� 2� Landsforpersonen kan i en suspen-
sionsperiode alene sikre varetagelsen af lokalafdelingens sædvanlige drift og forhold af 
uopsættelig karakter”

Ændringen er tilføjet i kursiv.

3) Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er): 

Der rettes op på en teknisk fejl på sidste landsmøde, som gør, at der ikke blev konsekvens-
rettet, da landsmødet besluttede at indføre titlen ”landsforperson”� Det er vigtigt at under-
strege, at titlerne her blot vil fungere som standarden i URK – men at enhver lokalafdeling 
kan vælge en anden titelbrug hos dem selv, herunder brug af ”formand”�

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet om 
beslutningsforslaget�
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4.4 Vedtægtsændringsforslag

4) Forslagsstillere:

Landsstyrelsen 

– Troels, Amalie, Mathilde, Daniel, Jonas, Kathrine, Lawand, Alexandra og Mette

Navn:   Troels Boldt Rømer  
Postnr./by:  København 
Aktivitet:  Landsstyrelsen, Kongelejren 
Telefon:  31 47 43 45 
E-mail:   troels�romer@urk�dk
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4.4 VedtægtsændringsforslagValg
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5.1 Valg til landsstyrelsen

5.1 VALG TIL LANDSSTYRELSEN
På Landsmødet vælger vi, hvem der skal sidde i Ungdommens Røde Kors’ landsstyrelse. 
Landsstyrelsen er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed mellem Landsmøderne. 
De varetager den politiske ledelse og udvikler og udstikker kursen for organisationen. 
Det er landsstyrelsens ansvar, at organisationen arbejder ud fra den gældende strategi 
og udviklingsplan.

Alle medlemmer af Ungdommens Røde Kors kan stille op til landsstyrelsen, uanset hvor 
længe man har været i organisationen� Landsstyrelsen mødes ca� hver sjette uge sammen 
med repræsentanter fra sekretariatsledelsen� Hvis man ønsker at stille op til landsstyrelsen, 
skal kandidaturet være indsendt til sekretariatet senest seks uger før Landsmødet�

Følgende poster er på valg på Landsmøde 2020: 
 • Politisk næstforperson for to år
 • Tre menige medlemmer for to år
 • Et menigt medlem for et år

Kandidater:
 • Politisk næstforperson 2 år – Mikkel Vinther
 • Landsstyrelsesmedlem 2 år – Charlotte Geneser
 • Landsstyrelsesmedlem 2 år – Daniel Falk
 • Landsstyrelsesmedlem 2 år – Mathilde Klinte
 • Landsstyrelsesmedlem 1 år – Lea Lillebæk

Da der er lige præcis det antal kandidater pr� post, som er på valg, vil alle kandidater blive 
valgt ind på den ønskede post� Der er således fredsvalg til landsstyrelsen i år� 

På de følgende sider kan du læse mere om de opstillede kandidater� Du vil også få mulig-
hed for at møde kandidaterne på landsmødet, og de vil kort præsentere sig for landsmødet�

Derudover er der valg til følgende poster, som ikke er en del af landsstyrelsen:
 • En intern revisor for to år

 • En revisorsuppleant

Kandidat:
 • Charlotte Geneser

Da Charlotte er sikret en plads i Landsstyrelsen, kan hun ikke vælges som intern revisor 
eller intern revisorsuppleant� Landsstyrelsen vil derfor efter vedtægternes paragraf §7 stk� 
6 og 10 efter opslag i organisationen vælge en intern revisor og intern revisorsuppleant på 
deres førstkommende møde�

Du kan finde referater fra landsstyrelsens møder på www.urk.dk/landsstyrelsens-arbejde 

http://www.urk.dk/landsstyrelsens-arbejde
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5.1 Valg til landsstyrelsen

5.2 MIKKEL VINTHER
Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

Aktiv i:
• Ferielejr, 2019 og 2020

• Tillidsperson i URK: Der er valgt et tillidsudvalg bestående af 
to medlemmer udpeget af Landsstyrelsen og to ansatte på 
sekretariatet� Vi kan kontaktes, hvis du oplever brud på sam-
værspolitikken�

• Klimagruppen

Tidligere aktiv i:
• Landsstyrelsen, 2017-2019: I Landsstyrelsen med til at udfærdige og gennemføre 

to vigtige politikker – samværspolitikken og bæredygtighedspolitikken� 

• Dansk repræsentant for URK i internationale sammenhænge, bl�a� ved den store 
sammenkomst i Solferino, Italien, der samler unge fra Røde Kors-bevægelsen fra 
hele verden�

• Desuden også med som frivillig på Roskilde Festival 2019, på Folkemødet flere 
gange og til adskillige DUF-arrangementer� 

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

Navn: Mikkel Vinther

Telefon: 28564279

Adresse: Gyldenløvesgade 12                         

E-mail: mikkelvinther1@hotmail.com

Postnr./by: 1369, København K

Fødselsdato: 22.07.1993

Ja, jeg vil gerne ringes op af  
medlemmer, der vil vide mere om mig: 
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Jeg vil gerne vælges fordi:

Hvad er meningen med dit URK? Hvornår var du senest stolt af vores arbejde? De spørgs-
mål vil jeg gerne bruge Landsmødet på at snakke med dig om, og jeg vil lægge for med 
selv at svare� 

Hvad er meningen med dit Ungdommens Røde Kors?

URK er Danmarks største humanitære og sociale ungdomsorganisation� Jeg har mange 
gange tænkt over, hvad det egentlig betyder at være ’humanitær’, så nu har jeg slået det 
op!

Ifølge ordbogen er humanitær afledt af latin, humanitas, der betyder menneskelighed, og 
at handle humanitært vedrører forbedring af menneskers levevilkår� At handle humanitært 
er altså, når mennesker forbedrer andre menneskers levevilkår – eller sagt mere direkte: 
Mennesker, der kan, hjælper mennesker, der har brug for det� 

For mig er Ungdommens Røde Kors Danmarks vigtigste platform, hvor mennesker hjælper 
mennesker, der i en periode har brug for en hjælpende hånd� Så enkelt er det� Det er vi 
allerede dygtige til� Men vi må favne endnu flere og endnu bredere� Det er vores pligt� Og vi 
har stadig stort uforløst potentiale� 

Verden står overfor store humanitære udfordringer� De helt konkrete som coronakrisen, 
klimakrisen og det øgede antal mennesker på flugt fra naturkatastrofer og ufred� Og de min-
dre konkrete som stigende ulighed, strukturel sexisme og racisme� Jeg vil gerne være med 
i frontlinjen for medmenneskeligheden, for neutraliteten og for frivilligheden� 

Hvornår var du senest stolt af URK?

Kan man være forelsket i en tekst? Hvis man kan, tror jeg, jeg er forelsket i de syv Røde 
Kors-principper� Og jeg vil give tre eksempler på, hvornår jeg har været stolt af URK i det 
sidste år, hvor vores principper toner tydeligt frem� 

1. Ferielejr: Medmenneskelighed

Jeg er frivillig på Kongelejren, og meningen med ferielejr er for mig at skabe det bekym-
ringsfri liv for børn, der ellers har mange bekymringer, på et sted hvor de voksne altid har 
tid til leg og alvor� Det smukke er, at når bekymringerne fjernes får børnene endelig plads til 
endelig at vokse som, ja, børn� Medmenneskelighed handler om at se hele mennesker� På 
ferielejr er du ikke et udfordret barn fra et ressourcefattigt hjem, du er bare et barn, som lige 
nu har bekymrer sig om hjemmet�

I 2020 findes der 22 URK-ferielejre, hvor 1�400 børn får en bekymringsfri uge� Men det sker 
kun fordi der findes 900 frivillige, der skaber det� Ferielejr er meningen med URK for mig, 
og det eneste dårlige ved ferielejr er, at jeg først kom i gang som 25-årig 🙂 � 
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2. Ude i verden: Neutralitet

Jeg bliver altid stolt når jeg opdager Røde Kors/Røde Halvmåne-bevægelsen i verdens 
brændpunkter� Den familie kan vi være stolte af at indgå i� Uden at tage part i konflikten 
men med ét simpelt formål: at hjælpe de mennesker, konflikten har konsekvenser for� 
Neutralitet er svært at udføre, det stiller store krav til den menneskelige næstekærlighed 
og retsfølelse, for hvordan kan man omfavne et menneske, der har gjort noget forfærdeligt? 
Men jeg blev stolt da jeg fandt ud af, at selv en terrordømt forbryder som Anders Breivik har 
en Røde Kors-besøgsven i fængslet� 

3. Corona-opfindsomhed i aktiviteterne: Frivillighed

Kriser viser, hvem der tager ansvar for samfundet� Og den store opfindsomhed, der har 
været i aktiviteterne i Ungdommens Røde Kors fra begyndelsen af corona-krisen viser, 
at vi tager aktivt ansvar for vores samfund� Netop her har frivilligheden sin største styrke: 
Frivillige har under corona-krisen hurtigt og effektivt handlet på nye behov i samfundet hos 
særligt udsatte børn og unge, og tilpasset undervejs og skabt resultater, som kun frivillige 
kan gøre det� Det er jeg stolt af� 

Hvad er meningen med dit URK? Hvornår var du senest stolt af vores arbejde? De spørgs-
mål vil jeg gerne bruge Landsmødet på at snakke med dig om, og forhåbentlig også de 
næste to år�

Det, jeg mener, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er:

Jeg vil gerne være politisk næstforperson i Ungdommens Røde Kors� Det vil jeg bl�a� fordi:

1. Den humanitære kamp skal være for alle – vi kan favne flere og bredere

URK har være gennem et hårdt år, som mange andre organisationer som os� Corona-kri-
se og et omskifteligt økonomisk fundament har krævet stort fokus indadtil på stabilitet og 
tryghed� Og det har virket� Vi står nu med det sundest tænkelige udgangspunkt for at skabe 
endnu større forandring – og favne flere og bredere� Derfor må vi fortsat fjerne begrænsen-
de barrierer, så alle der ønsker at være frivillige hos os, modtages med åbne arme� 

2. Talentudvikling er for alle, og vi skal være et fællesskab for humanitære aktivister

Jeg ønsker at URK skal være det trygge fællesskab, hvor humanitære aktivister får plads 
til at vokse, prøve sig selv af som frivillig og leder, og udvikle sig og bevægelsen til at gøre 
en endnu større forskel lokalt, nationalt og internationalt� Ved siden af mit URK-virke har jeg 
i en årrække været højskolelærer og leder for en gruppe unge aktivister, der underviser i 
digital dannelse på efterskoler� Desuden har jeg været aktiv i Netværket af Ungdomsråd 
som medlem af landsledelsen og senere som ansat på sekretariatet, og her har jeg arbejdet 
tæt sammen med lokalformænd�

Min klare opfattelse er, at talent findes overalt, men at det skal gribes og plejes� Det vil jeg 
gerne bidrage til� 
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Dato: 15/08/2020     Underskrift:

3. Skarpere fokus på at få alle med ind i fællesskabet – også politisk

Neutralitet er en af mine favorit-principper i Røde Kors-bevægelsen� Men politisk neutralitet 
betyder ikke at vi som organisation skal handle apolitisk� Vi må blive skarpere på at kæmpe 
politisk for dem der står udenfor fællesskabet� Vi skal turde råbe højt, når vi oplever uret-
færdighed eller overskredne rettigheder hos alle mennesker – men særligt hos børn� Det er 
vores pligt� 
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5.3 CHARLOTTE GENESER
Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:
 • Asylområde

 • Hospitalscaféer

 • Landsstyrelse

 • Grønlandsgruppe

 • Life Skills-trænergruppe  

Jeg vil gerne vælges fordi:

Det, jeg mener, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er:
 • Stærk lokal forankring 

 • Skalering på institutionsområdet 

 • Klar strategisk retning 

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

Navn:  Charlotte Geneser

Telefon:  28406232

Adresse:  Dronningensgade 45, 2. 58

E-mail:  charlotteg@od.dk

Postnr./by:  1420 København K 

Fødselsdato:  05.09.1990

Ja, jeg vil gerne ringes op af  
medlemmer, der vil vide mere om mig: 

Dato: 15/08/2020     Underskrift: Charlotte Geneser
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5.4 DANIEL FALK
Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:
 • Landsstyrelsesmedlem - 2018-2020�

 • Forperson for URK Nordfyn - 2015-2018�

 • Ferielejr frivillig på Påruplejren - 2020�

 • Intern revisor - 2016-2018�

 • Aktivitetsansvarlig- og frivillig i Adventureklub - 2014-2017�

 • Opstart af lektiecafe og aktivitet for overvægtige børn - 2015�

 • Se mig kampagne - 2015�

 • Røde Kors ambassadør på Nordfyn - 2015-2016�

 • Fodbold for venskaber - 2016-2017�

Jeg vil gerne vælges fordi:

Da jeg stillede op til landsstyrelsen for 2 år siden, var det ud fra et ønske om at styrke lokal-
afdelingerne, så URK kunne lave endnu flere fantastiske fællesskaber for og med udsatte 
børn og unge� Siden da har en hård virkelighed ramt os� Vores økonomi er svækket og vi 
har ikke længere det samme råderum til at starte nye projekter� Derfor er den seneste tid i 
landsstyrelsen i høj grad blevet brugt på at finde løsninger på vores økonomiske udfordrin-
ger, som har sikret, at vi i dag er godt på vej imod at skabe et godt fundament for fremtiden� 
Det vil jeg gerne være med til at bygge videre på de kommende år, så vi sammen kan sikre 
en bæredygtig organisation, der fortsat vil kunne gøre en forskel for udsatte børn og unge 
mange år ud i fremtiden�

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

Navn:  Daniel Falk

Telefon:  29884218

Adresse:  Nørregade 17B, 2.                         

E-mail:  daniel.falk@urk.dk

Postnr./by:  5000 Odense C.

Fødselsdato:  30/10 1998

Ja, jeg vil gerne ringes op af  
medlemmer, der vil vide mere om mig: 
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Arbejdet med lokalafdelingerne har også udviklet sig de seneste 2 år� Vi er i høj grad gået 
fra at satse på kvalitet i form af færre stærke lokalafdelinger frem for kvantitet i form af flere 
skrøbelige lokalafdelinger� Derfor starter vi i dag kun lokalafdelinger, når forudsætningerne 
for det er på plads� Det er i mine øjne en positiv udvikling, både fordi det kræver for mange 
kræfter hele tiden at skulle opstarte nye lokalafdelinger, fordi de gamle er bukket under, 
men også fordi et godt fundament med stærke lokalafdelinger på sigt vil kunne afføde stær-
ke lokalafdelinger i hele landet� Den udvikling vil jeg gerne bruge min lokalafdelingserfaring 
fra Nordfyn til at bidrage til�

Landsstyrelsen har stadigvæk mange ting vi kan og skal gøre bedre� Jeg tror, at meget af 
den kritik, der rettes imod landsstyrelsen, bunder i processer, hvor vi inddrager for lidt eller 
for sent samt mangelfuld kommunikation om, hvad der foregår i landsstyrelsen� Det skal vi 
gøre bedre� Derfor vil jeg arbejde for, at landsstyrelsen får lavet faste strukturer for at ind-
drage organisationen og formidle resultaterne af landsstyrelsesarbejdet� 

Det, jeg mener, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er:

Det vigtigste for Ungdommens Røde Kors lige nu er at sikre en bæredygtig økonomi, der 
sigter mod en positiv egenkapital, så vi fortsat kan gøre en forskel for udsatte børn og unge 
mange år ud i fremtiden� Derfor vil jeg altid have fokus på de økonomiske konsekvenser 
af vores beslutninger, så vi ikke bruger flere penge end vi har råd til� Selvom vi bliver nødt 
til at bruge færre penge end tidligere, skal vi så vidt muligt undgå, at det kompromitterer 
vores kerneaktiviteter� Det skal vi sikre ved at bruge den nye 2025 strategi som rettesnor, 
så vi kan prioritere, hvilke projekter vi skal give os i kast med og hvilke projekter vi skal lade 
andre gode kræfter om at løfte� Samtidig skal vi skabe en endnu stærkere URK identitet, 
hvor det er naturligt at kende sine medfrivillige i nabobyen, så vi kan bruge hinanden endnu 
bedre i kampen for at sikre, at alle kan være noget særligt for nogen�

Dato: 04/08/2020     Underskrift:
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5.5 MATHILDE KLINTE
Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:
 • Frivillig i Børnecafé Oasen på Rigshospitalet siden 2016

 • Frivillig på Kongelejren siden 2017

 • Frivillig på Lykke/Konge-weekendlejr 2019

Jeg vil gerne vælges fordi:

For mig er URK stedet, hvor jeg i lidt over fire år har oplevet utallige hverdagsmirakler� Det 
er her, hvor indlagte børn glemmer diagnoser og sygdom for en stund og får et rum til bar-
neliv, leg og latter� Det er her, hvor det syge barns søskende oplever at være førstepriorite-
ten, noget som ellers sjældent kan lade sig gøre, fordi så meget tid og fokus bliver nødt til 
at gå til den syge søskende� Det er stedet, hvor ferielejrbarnet vokser et hoved på få dage 
alene på en diæt af sollys og selvværd� Jeg har oplevet mange af disse stjernestunder, og 
det er vildt at vide, at det kun udgør en brøkdel af alt det, vi i URK skaber hver dag i og uden 
for Danmark� 

Jeg er frivillig i URK, fordi jeg ikke kan lade være, og jeg har aldrig været så motiveret for 
noget, som når jeg er i Børnecafé Oasen og på Kongelejren� Det skyldes, at jeg elsker at 
være med til at skabe rum med masser af nærvær, og med muligheder for at børn og unge 
kan føle sig set og holdt af� Derudover skyldes det, at de fællesskaber der opstår mellem os 
frivillige og børnene giver mig så meget�

I URK leverer vi nærvær af højeste kvalitet, og det lader sig gøre, fordi vi har så mange frivil-
lige og ansatte ildsjæle i organisationen� Det store engagement, der er i organisationen, er 
altafgørende for det vi sammen skaber� En af grundene til, at jeg efter fire år stadig kan tage 
ind på Rigshospitalet og være lige så passioneret som første dag, er at jeg løbende har 
mødt frivillige ildsjæle fra andre aktiviteter� I de møder har jeg hørt om deres erfaringer, tan-

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

Navn:  Mathilde Klinte

Telefon:  20112792

Adresse:  Charlotte Muncks Vej 7, 3. tv. 

E-mail: mathilde_klinte@hotmail.com

Postnr./by:  2400 København NV                        

Fødselsdato:  15. april 1993

Ja, jeg vil gerne ringes op af  
medlemmer, der vil vide mere om mig: 
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ker og om deres engagement i deres aktiviteter� Det har gjort mig klogere, tændt mit eget 
engagement og har ofte fået mig til at se med nye øjne, på de projekter jeg selv er med i� 
Det er min oplevelse, at det også er gældende for andre frivillige� Jeg tror derfor, at vi i URK 
med fordel kan blive bedre til at skabe muligheder for, at frivillige fra forskellige aktiviteter 
kan møde hinanden og dele deres tanker og erfaringer� Dette vil betyde, at vi i højere grad 
får delt, det vi har lært i møderne med børnene og de unge, og at vi herigennem kan skabe 
en læringsarena blandt de frivillige, som kan styrke deres kompetencer og engagement 
yderligere, og som vil være til gavn for børnene og de unge� 

Jeg vil gerne vælges ind i landsstyrelsen, fordi jeg har lyst til at arbejde for, at endnu flere 
børn får muligheden for at blive set og hørt� Jeg er en af URK’s aktivitetsfrivillige, og jeg tror, 
at det er gavnligt at have en stemme med ved bordet, der har et godt kendskab til dele af 
praksis, når vi skal udvikle og forbedre os� Der er meget der fungerer godt i URK, men jeg 
er alligevel flere gange løbet ind i ting, som jeg har kunne se nogle udviklingsmuligheder i, 
f�eks� vidensdeling blandt de frivillige� Derfor er jeg topmotiveret for at indgå i arbejdet med 
at udvikle URK, så vi kan blive endnu bedre� 

Det, jeg mener, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er:

Alle mennesker har brug for at møde nogen, som tror på dem� For at få øje på vores egne 
styrker, har vi til tider brug for at se os selv gennem andres øjne og mærke, at de ser et 
potentiale i os� Vi har alle hørt historier om, hvordan en enkelt person, og måske bare en 
enkelt samtale, har kunne skubbe til en persons opfattelse af dem selv, og på hvad de er i 
stand til� Det er de historier, URK er med til at skabe� I URK ser vi det enkelte menneske, og 
vi gør det ved at se igennem stempler og diagnoser og ved at møde personen med positi-
ve forventninger� Denne tilgang står i kontrast til, hvad flere af vores børn ellers er vant til at 
blive mødt med, og det gør en verden til forskel� Jeg kender ikke alle vores mange aktivi-
teter, men jeg har efterhånden mødt så mange ildsjæle fra forskellige aktiviteter, at jeg ved, 
at dette er gennemgående� Det er denne høje kvalitet, vi hele tiden skal have for øje, i alt 
hvad vi rør ved, og det er det, jeg gerne vil kæmpe for, at endnu flere børn skal opleve� 

Dato: 14� august 2020     Underskrift:
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5.6 LEA LILLEBÆK
Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

Jeg startede i URK da jeg var 15-16 år� Vi startede en LUR i Hvi-
de Sande og kørte èn aktivitet, hvor os tre der dannede LUR’en 
også fungerede som aktivitetsledere� Udover det har jeg været 
en stor del af Røde Kors’ asylområde hjemme i Vestjylland, hvor 
jeg var med til at starte et midlertidigt asylcenter samt var kon-
taktperson for uledsagede flygtninge� 

De sidste 4 år har jeg været med som hjælper på Smilets Lejr� 

I Århus startede jeg som aktivitetsleder i et socialt boligområde� Efterfølgende blev jeg aktiv i År-
hus’ velkomst-gruppe og blev derved valgt ind i bestyrelsen� Lige nu sidder jeg som næstforperson 
i Århus og har gjort det i 1,5 år�  

Jeg vil gerne vælges fordi:

Jeg tror på det vi gør� Jeg tror på at det skaber værdi for nogle, som har brug for det� I min tid i URK 
er jeg hele tiden blevet imponeret af og mindet om, hvad vi er i stand til at gøre i fællesskab�  

Jeg bliver imponeret over, hvad et fællesskab kan gøre for det enkelte individ, og hvor meget vi 
som enkeltpersoner kan gøre for fællesskabet� 

Jeg bliver imponeret over det store engagement og de vilde ideer, der forvandler 700 papkasser til 
4 ridderborge, rustninger og robotkostumer på 45 minutter på ferielejr�

Jeg bliver imponeret over os som helhed og fællesskab og jer som enkeltindivider� 

Lige præcis disse vilde ideer og lige netop det arbejde vil jeg være med til at understøtte� Derfor vil 
jeg gerne vælges ind i Landsstyrelsen� 

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

Navn: Lea Lillebæk

Telefon:  60152066

Adresse: H.N. Clausens gade 8 

E-mail: leallarsen@hotmail.com 

Postnr./by:  8000 Århus

Fødselsdato:  28.05.95

Ja, jeg vil gerne ringes op af  
medlemmer, der vil vide mere om mig: 
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Det, jeg mener, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er:

At vi bliver ved med at gøre det vi er gode til og fokuserer på det vi kan� 

At vi fortsætter vores enorme arbejde og alt det vi gør: både lokalt, nationalt og internatio-
nalt� At vi fortsat fokuserer og handler efter vores værdier og mission� 

At vi får skabt et godt fundament for et bæredygtigt frivilligmiljø, hvor vi alle skal kunne ud-
vikle os og have mulighed for bare at være og gøre� Hvor vi alle er noget særligt for nogen, 
både indadtil og udadtil� Hvor vi er sikre på hinanden, giver plads til hinanden og er der for 
hinanden� 

Vi skal blive bedre til at bruge hinandens erfaringer og bruge hinanden på tværs af landet 
og på tværs af aktiviteter og lokalafdelinger� 

Som frivillig organisation er det vigtigt, at vi kender vores begrænsninger og ikke tror, at vi 
er hele løsningen på alle problematikker blandt børn og unge� Vi skal være klar over, at det 
ikke er alle opgaver vi kan og skal varetage� 

Dette kræver en åben, omfavnende og inddragende Landsstyrelse, som er til stede i hele 
landet� 

Dato: 05�08�2020     Underskrift: Lea Larsen



“ Det er en fantastisk måde at være en del af det 
nationale fællesskab og være med i den demokratiske 

proces. Hvert år har jeg forladt landsmødet på et 
enormt ‘frivilligt fællesskabs high’, der minder mig om, 
at vi ikke er alene, men vi faktisk er rigtig mange, der 

har de samme værdier ” 
Landsmødedeltager 2017
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