
 

   

REFERAT AF LS-MØDE 16. DECEMBER 2020 

 

Deltagere: Troels, Amalie, Mikkel, Mette, Daniel, Charlotte, Jonas, Mathilde, Sara, Geske, Line 

og Rikke. Under punkt 1-4 også Lea. 

 

1. Direktør i URK      

Lukket punkt for Landsstyrelsen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden      

Dagsorden blev godkendt, idet punkt nr. 13 om ensomhed og holdningsprogram udgik. 

Troels har modtaget input fra Lea, som han vil fremføre under de enkelte puljer. 

 

3. Godkendelse af budget 2021     

Geske fortalte, at der var en regnefejl i det seneste budget, hvorfor der er 50.000 kr., som 

kan sættes af til tværgående aktivitet uden at det går ud over IT hardware. 

 

LS besluttede, at Dialogmøde-arbejdsgruppen også får til opgave at fundraise midler til 

tværgående aktiviteter i frivilligorganisationen. Hvis det lykkes at fundraise midler til 

tværgående aktiviteter, går de 50.000 kr. over i egenkapitalen. 

 

LS ønskede, at der laves budgetrevidering kvartalsvis. Geske svarede, at den store 

revidering, der laves halvårligt, bør holdes halvårligt, da det er en stor omgang at ændre 

budgetlinjerne. Men LS får på hvert møde en status på den økonomiske situation i 

ledelsesrapporten. 

 

LS godkendte budgettet for 2021. 

 

LS drøftede derudover landstyrelsens samarbejde Økonomi- og revisionsudvalget (ØRU), 

som Røde Kors Landsmøde har besluttet kan rådgive LS. LS besluttede, at sekretariatet 

står for den løbende kommunikation med ØRU, men FPS kan deltage, hvis de ønsker, og 

især ifm. budget- og regnskabsprocesser. LS får referaterne fra ØRU-møderne efter 

mødets afholdelse. Troels får også afrapporteringer fra ØRU via hans plads i Røde Kors’ 

hovedbestyrelse. Hvis LS-repræsentanter er interesserede i at deltage i ØRU-møderne vil 

FPS have det in mente. 

 

LS opfordrede til, at repræsentanter fra ØRU kan deltage på LS-møder et par gange om 

året, hvor de kan sparre med LS og pege på noget af det, som LS bør være opmærksom 

på.  

 

 

4. Orientering fra sekretariatet     

Geske orienterede fra det online banko-arrangement i går, hvor 80 frivillige deltog. Geske 

og Troels har netop mødtes med den nye internationale chef i RK, som har god erfaring 

med ungeengagement ude i verden. 

 

På Hejrevej arbejder medarbejderne i bobler, så man kun møder ind med de samme 

kolleger et par gange om ugen. Der har ikke været nye smittetilfælde. 

 

Der er to programkonsulenter, der går på barsel i dag. Der er ansat en ny konsulent til 

døgninstitutioner, og ellers er der forlænget nogle projektansatte, og der bliver rykket 

rundt på porteføljerne for at dække ind. 

 

 

  



Sekretariatet har været ramt af sygdom på økonomisiden. Derfor har regnskabschefen fra 

Røde Kors i dag været på Hejrevej for at hjælpe med økonomien. Det ser ud som om, at vi 

har løst moms-udfordringen, så vi får 2-300.000 kr. mere i overskud i 2020.  

 

Vi har forsøgt at holde aktiviteterne kørende, men nu bliver det svært. Fængsler, 

asylcentre og biblioteker er nu lukket, og det bliver sværere og sværere at holde de andre 

aktiviteter åbne. Årsmøderne er en god lejlighed til at få en fornemmelse af, hvorfor 

aktiviteterne ikke er åbne i lokalområderne. 

 

Line fortalte om konvertering af medlemmer som er over 30 til bidragsydere. Små 50 

personer ønskede ikke at konvertere, selvom de er over 30, mens resten er konverteret til 

bidragsydere. Der har ikke været flere udmeldelser i perioden en normalt. Det betyder, at 

vi i dag har færre medlemmer. Til gengæld er unge-gamle balancen meget bedre end 

tidligere. Vi har i runde tal pt. ca. 4000 medlemmer og 8000 bidragsydere. 

 

Line orienterede om, der er en åbningsrate få 50% på mailen om 

handlingsmedlemsskabets ophør i sidste uge. Det betyder, at ca. halvdelen af de tidligere 

handlingsmedlemmer potentielt ikke har læst beskeden. Det er et obspunkt ift. årsmøder, 

og der sendes information ud igen i januar. 

 

LS udtrykte ønske om, at der forholdsvis hurtigt i det nye år laves en beredskabsplan for, 

hvad URK gør, hvis landet lukker yderligere ned efter nytår. Geske svarede, at under 

sidste lock down fulgte der midler med, og det ved vi ikke, om der vil gørw denne gang. 

Det vil have betydning for, hvad vi kan løfte, men det kan være en plan for, hvilke 

projekter vi vil sælge ind til ministerier og fonde, skulle det blive relevant. LS udtrykte 

derover ønske om, at der laves en genåbningsplan for, hvordan URK agerer, når landet 

igen lukker op. 

 

 

5. Ledelsesinformation       

LS spurgte ind til Os Online. Geske forklarede, at vi har haft en bevilling sammen med 

SUMH hos Novo Nordisk Fonden til online rådgivning til unge med funktionsnedsættelser. 

Os Online er sidenhen blevet integreret i UPL og UOL, men det fungerer ikke optimalt, og 

vi er ikke gode nok til målgruppen. Det er lykkedes Geske at forhandle på plads, at vi kan 

overføre 50 timer til næste år. Når timerne er afviklet, kan vi lukke projektet. Vi er dog 

forpligtet til at afrapportere hvert år frem til 2024, hvilket bliver en udfordring, hvis vi 

lukker projektet. Sekretariatet følger op på dette. 

 

LS roste fundraising-teamet, som har performet godt i en svær periode. 

 

  

6. Indkomne høringssvar og 2. behandling af frivilligpolitik   

Frivilligpolitikken er siden sidste års landsmøde i 2019 kun blevet ændret ifbm. indførslen 

af de nye regler for indtag af alkohol. Ifbm. nedlæggelsen af handlingsmedlemsskabet på 

landsmødet blev det vedtaget af foregående LS, at den nuværende LS bør tage stilling til, 

om kravet om medlemskab blandt alle frivillig skal frafalde. 

 

Landstyrelsen har d. 20. november sendt følgende ændringer af frivilligpolitikken i høring: 

 

Ændring 1: At det ikke længere er et krav, at man skal være medlem af URK, for at 

kunne være frivillig i URK 

 

Ændring 2: At der ikke er tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol, når man har 

ansvaret for mindreårige i Ungdommens Røde Kors 

 

Høringsprocessen er afsluttet d. 4. december kl. 12.00. Der er indkommet 20 høringssvar. 

 

LS tog de indkomne høringssvar til efterretning og besluttede at fastholde frivilligpolitikken 

med nul-tolerance ift. alkohol, når man har ansvaret for børn og unge samt at frafalde 

medlemskravet. 

 

LS besluttede at sende en mail og et revideret høringsnotat ud til alle, der har afgivet 



høringssvar. Mailen formuleres af FPS og sendes til LS til godkendelse før udsendelse.  

 

Notatet lægges desuden på urk.dk efter nytår. LS besluttede ikke at indkalde til et møde i 

mailen, da der allerede har været en høringsproces. 

 

7. Frivillig- og samværspolitik, herunder valg til tillidsudvalg 

Troels præsenterede punktet mundtligt. Sammensætningen af tillidsudvalget bør ændres, 

da begge medlemmer fra frivilligorganisationen sidder i FPS. Derudover sidder 

tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten i tillidsudvalget. FPS foreslår derfor, 

at der laves en udskiftning. FPS foreslår, at Lea overtager Amalies rolle i udvalget, så 

kønsfordelingen opretholdes. 

 

LS ønskede, at der laves en indstilling mhp. at drøfte den langsigtede sammensætning af 

tillidsudvalget og beslutte en kandidat til udvalget. 

 

LS besluttede at skyde beslutningen til januar. 

 

 

8. Årsmøder i lokalafdelinger      

I januar, februar og marts holdes der årsmøder i URK’s lokalafdelinger. Mikkel og 

sekretariatet har lavet et udkast til talepunkter, som LS-medlemmerne kan udbrede på 

årsmøderne. LS er primært med som gæster og kan komme ind med talepunkter sidst på 

dagsordenen. 

 

Der er 26 årsmøder, og det er en god lejlighed til at besøge lokalafdelingerne og skabe 

gejst derude. Det betyder ca 3 årsmøder pr. person i LS. De nye lokalafdelinger som 

nævnes i indstillingen vurderes som bæredygtige, og det er forventningen, at de på sigt 

får 2 aktiviteter, selvom de ikke har det nu. 

 

DUF godkender både fysiske og digitale årsmøder. LS retter sig i udgangspunktet efter 

lokalafdelingers ønsker, så hvis lokalafdelingen holder mødet fysisk, deltager LS fysisk. 

Mikkel er tovholder på processen og skriver ud, når der er nye møder i kalenderen. 

 

LS udtrykte ønske om, at blive klædt på som ved tidligere år. Mikkel indkalder til dette 

møde. 

 

Sekretariatet tjekker op på DUFs anbefalinger og laver udkast til standardskriv, inkl. 

hvordan håndterer vi evt. hemmelige afstemninger digitalt, herunder om det er muligt at 

lave et delvis digitalt årsmøde. 

 

 

9. Konsekvenser af handlingsmedlemskab (refusionssedler)   

LS godkendte de tre opdatererede refusionssedler. Dog foreslog LS, at det skrives ind i 

aconto udlægssedlen, at manglende tilbagebetaling sidestilles med tyveri og medfører 

eksklusion. LS vil derefter behandle det som eksklusionssag. Bør det desuden meldes til 

politiet? FPS træffer endelig beslutning om formulering. 

 

 

10. Arbejdsgrupper – overblik og opgaver     

Mikkel præsenterede to nye arbejdsgrupper; ’Dialogmøder’ og ’Frivillige som medlemmer’, 

og arbejdsgrupperne blev nedsat. Mikkel eftersender oversigt over alle LS-arbejdsgrupper 

og -medlemmer. 

 

11. Ferielejrproces – LUKKET PUNKT    

 

 

12. Proces omkring Slagelse Lokalafdeling – LUKKET PUNKT  

  

 

 

 



 

 

13. Ensomhed og holdningsprogram     

Punktet udgik og skydes til næste uge. 

 

 

14. Evt.        

Troels takkede for beskeder i sidste uge. 

 

Troels orienterede om, at der i lokalafdelingen på Ærø har været en sag, hvor en frivillig er 

gået. Sekretariatet og tillidsudvalget arbejder på at afdække sagen og holder LS 

orienteret. 

 

Mikkel opfordrede til at LS deler den fælles julekampagne frem til jul. 

 

Mikkel sender en indstilling til mailbehandling i morgen om udnævnelse af URK’s 

repræsentant til et ungdomshus i Ukraine. 

 

 

  

 

 

   


