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REFERAT AF LS-MØDE 3. MARTS 2021  

 
Tidspunkt: 17.00-20.00  Sted: Microsoft Teams 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsordenen blev godkendt, idét punkt nr. 10 om landsmødet blev gjort til en beslutning i 

stedet for en orientering.  

 

2. Skriftlige orienteringer      

2.1 Ledelsesinformation 

2.2 Privat fundraising 

 

Geske gennemgik det foreløbige resultat for 2020. Der er forsat en række forbehold, så 

resultatet er alene en indikation. Det endelige resultat kendes først, når revisionen er 

færdig efter uge 15. Resultatet overgår forventningerne fra i sommer med over en million, 

hvilket skyldes flere faktorer. Dels, at vi har været gode til at skaffe lønmidler via både 

Corona-midler og den store indsats med standardansøgninger til fonde – også til 

aktiviteter, som tidligere har været meget underfinansieret, fx Ung på linje. Dertil har 

privat fundraising nået sit mål trods en langsom start på året. Desuden har 

erhvervsfundraising gjort det rigtig godt, hvilket også har bidraget til det positive resultat.  

 

LS roste sekretariatets arbejde og det gode resultat og pegede særligt på det positive i, at 

vi har fået et godt samarbejde op at stå med Røde Kors.  

 

LS spurgte til, om hele det positive resultat vil bidrage til vores egenkapital. Geske 

svarede, at det positive resultat ikke er øremærkede midler, men reelt er penge vi kan se 

på bundlinjen og som dermed vil hjælpe os til hurtigere, at få en positiv egenkapital end 

planen i den femårige prognose.  

 

LS udtrykte bekymring for, at en del af det positive resultat skyldes en systemfejl i 

forbindelse med feriepenge udregning og at dette giver anledning til en uro. Geske 

svarede, at hun hører og forstår bekymringen, at hun deler usikkerheden og at dette er 

blevet rejst over for Røde Kors.  

 

LS spurgte til, om vi på privat fundraising har tjent 200.000 i november og december på 

at sende SMS’er ud. Line svarede ja, og at der udelukkende er sendt SMS’er til 

privatpersoner.   

 

LS spurgte ind til, om det er en reel problematik, at vi bruger for få aktivitetsmidler på 

online aktiviteter. Geske svarede, at vi ikke skal bruge penge bare for at gøre det, men at 

det forsat er vigtigt, at vi holder et højt aktivitetsniveau især når vi arbejder med 

administrationsprocenter, som vil blive påvirket af mindre forbrug. Vi har været rigtig gode 

til at få omlagt aktivitetsmidler til lønmidler i løbet af 2020, da aktivitetsmidler netop har 

været svære at få afviklet grundet Corona og omlægningen til de mange online aktiviteter. 

LS bemærkede hertil, at det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, hvor meget vores kvalitet 

bliver påvirket af corona.  
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Geske orienterede om, at bevillingen på 1,5 mio. fra Socialministeriet især er tiltænkt 

arbejdet med, at ”opbygge” frivilligland igen og sørge for, at vi står klar til at modtage 

både tidligere og nye deltagere og frivillige i vores aktiviteter. LS spurgte til, om de 1,5 

mio. er frie midler. Geske svarede, at de ikke er frie midler, men at den primære binding 

er, at de skal bruges i et samarbejde med kommunerne.  

 

LS udtrykte positivitet i forhold til DUF-balancen, men påpegede samtidig, at antallet af 

DUF-medlemmer er meget lavt, hvilket er et vigtigt opmærksomhedspunkt forud for DUF-

ansøgningen i 2022.  

3. Opdatering af samværspolitik ift. fokus på børnesikkerhed   

LS drøftede den opdaterede samværspolitik.  

 

LS gav udtryk for, at det var nogle fornuftige tilføjelser og rettelser. Dog blev der sat 

spørgsmålstegn ved, om tilføjelsen af 1:1 retningslinjer blev for gentagende og om 

opdelingen mellem over 18/under 18 blev for skarp. Det blev besluttet at lade begge stå.  

 

I forhold til evt. underretning påpegede LS, at der kan opstå et dilemma når Sekretariatet 

skal understøtte underretningsprocessen, da nogle frivillige har en skærpet 

underretningspligt og da underretningspligten altid er personlig.  

 

LS besluttede, at samværspolitikken godkendes og sendes i høring med følgende tilføjelser 

og præciseringer: 

- Der skal tilføjes en linje der imødekommer, at man også kan tage fat i Tillidsudvalget 

til en ”blød” og uformel snak.  

- Der skal indsættes link til fototilladelse/samtykke samt det korrekte link til 

tillidsudvalgssiden på urk.dk.   

- Det skal skrives til, at man gerne må være linket på de sociale medier, hvis en aktivitet 

kræver det.  

- Det skal stå helt eksplicit, at den frivillige skal tage direkte kontakt til sin konsulent, 

hvis de bliver bekymrede for et barn.  

 

LS takkede sekretariatet for et godt arbejde med samværspolitikken.  

 

4. Opdatering af frivilligpolitik  

LS drøftede indstillingen vedr. generelle opdateringer i frivilligpolitikken og indstillingerne 

vedr. principielle beslutninger i forhold til frivilligpolitikken separat, begyndende med den 

førstnævnte.  

 

Indledningsvist blev der orienteret om følgende rettelser til indstillingen vedr. den 

generelle opdatering af frivilligpolitikken:  

- Ændring 7 og 8 skal ud af frivilligpolitikken og kun stå i samværspolitikken. 

- Børneattester skal slettes fra frivilligpolitikken. 

- Det skal formuleres endnu skarpere, at alle frivillige er forpligtet til at overholde 

samværspolitikken.  

 

LS drøftede, om ændring 12 skal slettes, da denne er dækket af ændring 14 – begge 

omhandler udelukkelse af frivillige. LS besluttede at formuleringen om, at LS kan udelukke 

en frivillig uden en indstilling, skal skrives ind i frivilligpolitikken igen, da dette ikke 

fremstår klart nok.  

 



 

 
3 

 

Det blev besluttet, at alle rettelser til opdateringen af frivilligpolitikken sendes på skrift og 

at LS ser den samlede reviderede frivilligpolitik, inden den ryger i høring.   

 

LS drøftede de to indstillinger vedr. principielle beslutninger i frivilligpolitikken. 

Indstillingerne omhandler forslag til skærpede retningslinjer i forhold til hhv. relationer 

mellem frivillige og deltagere og indtagelse af alkohol – begge gældende personer over 18.  

 

LS drøftede hvorvidt, de som bestyrelse skal have en holdning til personer over 18 års 

adfærd. Der blev givet udtryk for en forståelse for de bekymringerne der ligger til grund 

for forslaget om skærpede retningslinjer, men samtidig pointeret, at URK’s politikker skal 

rammesætte laveste fællesnævner og at man derfor, ved at skærpe yderligere, kan 

risikere at sætte barren for højt.  

 

LS besluttede at skyde beslutningen og de principielle spørgsmål og gå i dybden med de 

disse ved LS-mødet d. 20. april.  

 

5. Strategi 2025: Opsamling på workshop om institutionsområdet   

Der blev givet input til indstillingen som FPS og ledelsen tog til efterretning.  

 

LS drøftede desuden hvorvidt, det arbejde LS skal løfte videre i forhold til strategien, skal 

tages på LS-seminaret eller om der skal nedsættes en arbejdsgruppe.  

 

Institutionsområdet indgår forsat i de videre drøftelser af implementeringsplanen for 

strategi 2025 og vil blive behandlet yderligere i den forbindelse. LS gav udtryk for, at 

fremtidige indstillinger, der samler op på bredere diskussioner, gerne må være tydelige i 

deres konsekvenser for den daglige operation.  

 

6. Strategi 2025: Udviklingsplan for UPL og mentoring    

LS drøftede udviklingsplanerne for UPL og mentoring.  

 

LS udtrykte undren over, at man bruger kræfter på at finde børn til UPL og ikke frivillige, 

når det er sidstnævnte der mangler. Geske svarede, at det skyldes en leverance i 

bevillingen.  

 

LS spurgte ind til muligheden for at koble nogle mere professionaliserede kræfter på UPL, 

da det er svært at ”skrue op og ned” når projektet udelukkende drives af frivillige kræfter. 

Ledelsen tog spørgsmålet om professionalisering til efterretning som en del af deres videre 

drøftelse om UPL. 

 

LS udtrykte ønske om, at få mere viden om supervision på UPL.  

 

LS kvitterede for udviklingsplanerne og for at UPL og mentoring er en høj prioritet på 

sekretariatet.  

 

7. Holdningsprogram        

LS bød ind med ønsker og input til holdningsprogrammet. LS havde følgende input:  
 

- LS roste indstillingen og bakkede op om, at Rigsfællesskabet skal fjernes, og at de 

proaktive sager skal skærpes og gøres til helt tydelige policy asks  

- LS ønsker et stærkt fokus på institutionsområdet 

- LS forslog, at man kan inddrage de frivillige og deltagerne i processen og spørge dem, 

hvad de ønsker at ændre 
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- LS ønsker, at det skal indgå som en del af indstillingen, hvor lidt vi kan tillade os at 

mene noget om og foreslog, at man begrænser holdningsprogrammet til proaktive 

sager. Jo færre ting vi ved noget om, desto skarpere bliver vi  

- LS ønsker at Udlovningsloven, Geografisk ulighed og Klima fjernes, dog med det 

forbehold, at det arbejde der er blevet lavet på klimaområdet, ikke tabes. Der skal 

derfor sendes en opfordring ud om, at man kan skrive til LS hvis man vil arbejde 

videre med klima 

 

FPS arbejder videre på baggrund af LS’ inputs med henblik på endelig godkendelse af 

revideret holdningsprogram på LS-mødet d. 20. april.  

 

Troels opfordrede LS til at slå på tråden, hvis der er yderligere inputs.  

 

8. Indstilling fra mangfoldighedsgruppen  

LUKKET PUNKT    

 

9. Opfølgning på ustabilt frivilligland     

LS kom med refleksioner og input på baggrund af Geskes mundtlige oplæg ved sidste LS-

møde.  

 

LS udtrykte, at det opleves som meget forskelligt hvorvidt snakken om børnesikkerhed er 

noget frivilliggrupperne tager løbende. LS spurgte i den forbindelse ind til, om der mangler 

en fælles retning. Geske svarede, at vi er godt på vej til at skabe en fælles retning med 

uge 42, beredskabet samt opbyggelsen af Fabo-moduler. LS har som bestyrelse også et 

vigtigt ansvar for at være fanbære for f.eks. børnesikkerhed og vigtigheden af at indhente 

børneattester.  

 

Ustabilt frivilligland vil forsat være et fokuspunkt for FPS og ledelsen og forblive på 

risikologgen, som gennemgås ved hvert FPS-møde.  

 

Geske opfordrede LS til at melde ind til hende eller FPS hvis de hører om, eller oplever 

noget uhensigtsmæssigt ude fra frivilligland.  

 
10. Landsmøde 2021: Dato og lokation      

LS drøftede FPS’ udspil om afholdelse af Landsmøde i København d. 23. – 24. oktober.  

 

LS kunne ikke tilslutte sig FPS’ udspil og ønsker en fælles beslutning om, hvor og hvornår 

Landsmødet skal afholdes.  

 

LS besluttede, at lokation og dato for landsmøde skal på som indstilling til næste LS-møde 

d. 20. april. Mulighederne for at afholde landsmødet andre steder end i København 

undersøges og meldes tilbage til FPS indenfor 2 uger.  

 

11. Evt.        

LS drøftede den forgangene uges mailbehandling. Det blev pointeret, at der skal bruges 

”track-changes” når der rettes i fælles dokumenter. LS udtrykte ærgrelse over hele 

processen omkring mailbehandlingen. LS blev opfordret til at skrive til FPS med yderligere 

behov i forbindelse med mailbehandlingen.  

 

Troels orienterede om et nyt Ungdomspanel han er blevet en del af. Panelet skal 

udarbejde anbefalinger til, hvordan ungdomslivet efter Covid-19 generelt kan forbedres. 

Troels opfordrede LS til at sende input til anbefalingerne.  
 


