
 

 

 
RESOLUTIONSFORSLAG VEDR. 
HØRINGSPROCES 2 

 

 
Vedtaget på Landsmødet d. 26. september 2020. 

 

 
1) OVERSKRIFT FOR FORSLAGET:  

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

høring.   

 

2) LANDSMØDET BESLUTTEDE FØLGENDE:  
Pba. at der ikke tidligere har været fastsat en høringsproces og fast procedure vedr. f.eks. 

ændringer i Frivilligpolitikken blev det besluttet, 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 konsekvenser, 

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 forslaget med til at kvalitetssikre 

vores arbejde for børn og unge i URK. 
 

 

4) FORSLAGSSTILLERE: 
 
Navn: Sarah Krogsgaard Monrad 

Postnr./by: København 

Aktivitet: Ferielejr, Jubellejren 

Telefon: 60450923 

E-mail: sarahmonrad@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

 



 

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  

 

 
 
 


