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REFERAT FOR LS-MØDE 20. april 2021 

 
Tidspunkt: 17.00-21.00  Sted: Mulan  

 
Deltagere: Troels, Amalie, Mikkel, Daniel, Charlotte (fra kl. 18), Jonas, Mathilde, Sara, Geske, Line og 
Nanna.  

 

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsordenen blev godkendt, idet punkt nr. 7. vedr. mangfoldighedsgruppens indstilling 

blev udskudt til LS mødet d. 9. juni.  

 

2. Skriftlige orienteringer  

Geske orienterede om processen vedr. udarbejdelsen af årsrapportering. Resultatet ender 

på ca. 2,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der generelt set er blevet udvist en stor 

grundsparsommelighed. Dertil er der lavet gode resultater i forhold til frie midler og privat 

fundraising samt en overperformance på erhvervsområdet. Indførslen af tidsregistrering 

betyder desuden, at der er blevet betalt meget få midler tilbage til donorer. Det endelige 

årsresultat vil blive fremlagt som led i regnskabsaflæggelsen på det ekstraordinære LS-

møde d. 11. maj.   

 

LS tog de skriftlige orienteringer til efterretning. LS roste sekretariatets arbejde og det 

gode resultat og pegede særligt på det positive i, at der er blevet indført tidsregistrering, 

da dette har være et ønske fra Landsstyrelsen i lang tid.  

 

LS spurgte ind til risikoen for, at der skal betales midler tilbage til donorer. Ledelsen 

svarede, at der umiddelbart ikke er nogen risiko for nuværende, men at LS vil blive 

orienteret, hvis vi begynder at skulle betale lønmidler tilbage. Ledelsen har stort fokus på, 

at vi undgår at skulle betale midler tilbage.  

 

LS spurgte ind til, hvorfor der er mindre forbrug på fundraising. Ledelsen svarede, at det 

skyldes at det callcenter vi er lejet ind hos, ikke har haft nok kapacitet grundet corona, 

men at der ikke umiddelbart er nogle faresignaler i, at fundraising er gået under forbrug. 

LS påpegede, at det er vigtigt med en opmærksomhed på evt. mindre forbrug.  

 

LS udtrykte ønsker om, at det bliver tilføjet til den løbende ledelsesinformation, hvordan 

resultatet påvirker egenkapitalen. Ledelsen imødekom dette ønske.  

 

LS drøftede baggrundsnotatet vedr. unge medlemmer og DUF. LS opfordrede sekretariatet 

til at undersøge fordele og ulemper ved at hæve medlemskontingentet. Det blev besluttet, 

at DUF-balancen skal indgå som en del af den risikovurderingslog, som FPS og ledelsen 

drøfter ved hvert FPS-møde. Det blev dertil besluttet, at en drøftelse af 

medlemskontingent og hvorvidt det kan betale sig at sætte kontingentet op, skal på LS-

mødet d. 9. juni.  

 

Ledelsen orienterede desuden om, at den netop overståede auktion, afholdt i samarbejde 

med Lauritz, gav et resultat på 750.000 kr., hvilket er langt over målet. LS roste 

sekretariatet for deres gode arbejde med auktionen og for det gode resultat.  

 

3. Mundtlige orienteringer v. FPS     

FPS havde følgende orienteringer:  
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- Det er stadig uklart hvad bevillingen på 10 mio. kr. fra socialministeriet kan bruges til. 

Bevillingsskrivelsen forventes modtaget i midt maj, hvilket forhåbentlig giver en 

afklaring. Bevillingen skal afvikles i indeværende år. 

- Kommunernes landsforening arbejder for, at frivilligorganisationer kan få adgang til 

offentlige lokaler (der for nuværende er utilgængelige grundet corona) til at afholde 

aktiviteter. 

- Røde Kors omlægger deres førstehjælpsindsats, da den er blevet svækket økonomisk 

under corona.  

- Der arbejdes på at indgå et større partnerskab med Ole Kirk Fonden på 

institutionsområdet. 

- URK fik stor ros af Røde Kors ved sidste koordineringsudvalgsmøde.  

- På bagkant af den drøftelse LS havde på LS-møde d. 3. marts, sætter FPS gang i en 

proces med UPL.  

 

LS tog orienteringerne til efterretning. Det blev besluttet, at en mundtlig orientering fra 

FPS skal på som fast dagsordenpunkt på LS-møderne.   

 

4. Lokation for Landsmøde 2021      

Indledningsvist blev der orienteret om, at Gellerup ikke længere er en mulig lokation. Der 

er derfor kun to mulige lokationer i spil: København d. 23.-24. oktober eller Vejle d. 9.-10. 

oktober.  

 

LS drøftede fordele og ulemper ved afholdelse af Landsmødet i hhv. København og Vejle. 

LS tilsluttede sig samlet set, at argumenterne for at afholde Landsmødet i Vejle vejer 

tungest, hovedsageligt grundet ønsket om en øget geografisk diversitet ved afholdelse af 

større arrangementer i organisationen.  

 

Det blev besluttet, at Landsmøde 2021 afholdes i Vejle d. 9.-10. oktober. Det blev dertil 

beslutte, at Jonas, Daniel og Mathilde nedsætter en arbejdsgruppe der, i fællesskab med 

Nanna, skal stå for planlægning og afvikling af Landsmødet. Alle LS-medlemmer skal gøre 

en indsats for at tiltrække frivillige, således at Landsmødet får over 100 deltagere.  

       

5. Drøftelse af ændringsforslag til frivilligpolitikken    

LS drøftede de to ændringsforslag vedr. principielle beslutninger i forhold til 

frivilligpolitikken (begge vedr. personer over 18 år) separat. Følgende opsummeres fra 

drøftelserne:  

 

1. Ændringsforslag vedr. skærpelse i forhold til indtagelse af alkohol på URK’s aktiviteter 

for personer over 18 år 

Det blev udtrykt bred enighed om, at det er en dårlig idé at indtage alkohol på URK’s 

aktiviteter, uanset om alle er over 18 år. Samtidig blev der dog påpeget et ønske om at 

bevare formuleringen som den er på baggrund af idealet om at udviske skellet mellem 

frivillige og deltagere. Der blev dertil udtrykt bekymring for timingen, da alkohol netop har 

været genstand for store diskussioner i organisationen samt bekymring for det at skærpe 

retningslinjer på baggrund af enkeltsager.  

 

Der var ikke opbakning til at skærpe retningslinjerne vedr. indtag af alkohol. 

Aktivitetsledere skal i stedet opfordres til at tage stilling til, hvilke retningslinjer der er på 

deres aktivitet, og hvordan disse håndteres gennem A-lederuddannelse.  

 

2. Ændringsforslag vedr. skærpelse om intime forhold mellem frivillige og deltagere over 

18 år 
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LS udtrykte bekymring, for den magtbalance der er mellem deltagere og frivillige, og 

hvordan den kan påvirke intime relationer.  

Det blev påpeget, at URK’s retningslinjer ikke bør gå udover dansk lovgivning, og 

samtykkebaserede forhold mellem to mennesker over 18 år derfor ikke bør forbydes. I 

forlængelse heraf, var der dog bred opbakning til bekymringen om, at deltageren vil være 

den ”underlegne” i en personlig konfliktfyldt relation mellem en frivillig og en deltager, 

uanset om relationen er samtykkebaseret.  

 

Det blev besluttet, at der skal tilføjes en formuleringen til frivilligpolitikken, om hvordan 

det håndteres, hvis der opstår konflikt mellem frivillige og deltagere generelt, men ikke en 

skærpelse specifikt i forhold til intime forhold. Amalie laver et udkast til en formulering, 

der skal godkendes på et LS-møde efter sommerferien. Tilføjelsen skal være en del af en 

ny høringsproces adskilt fra den netop overståede høringsproces vedr. generelle 

revideringer i frivilligpolitikken.  

 

6. Intern proces for whistleblowerordning    

LS drøftede whistleblowerordningen. LS drøftede hvem der skal behandle de forskellige 

typer af indberetninger i forhold til et habilitetsspørgsmål og overensstemmelse med 

forretningsordenen. På baggrund heraf, drøftede LS desuden tillidsudvalgets 

sammensætning og hvorvidt medlemmer af FPS’ kan være en del af tillidsudvalget.  

 

LS forholdt sig kritisk til ordlyden i introduktionen, da denne antyder, at det er URK som 

organisation, whistleblowerordningen har til hensigt at passe på og ikke deltagerne og de 

frivillige. LS påpegede, at det også skal være muligt for deltagere at melde ind via 

whistleblowerordningen.  

 

Whistleblowerordningen blev vedtaget med følgende konkretiseringer:  

- Det skrives ind, at deltagere også kan lave indberetninger via whistleblowerordningen.  

- Introduktionen skal omformuleres, således at det bliver klart, at ordningen har til 

formål at passe på deltagere og frivillige.  

- I forhold til spørgsmålet om habilitet, laver Nanna et udkast til en habilitetsafklaring i 

URK’s forretningsorden – på baggrund af Røde Kors’ formulering om habilitet – der 

behandles på LS-mødet d. 9. juni. 

- I forhold til sammensætningen af tillidsudvalget, forbliver strukturen som den er for 

nuværende, men på sigt skal muligheden for, at en FPS’er kan være en del af 

tillidsudvalget udfases. 

 

Det blev desuden besluttet, at der laves en fælles mail til tillidsudvalget, således at der 

kun er én kommunikationsvej til tillidsudvalget.   

 

7. Indstilling fra mangfoldighedsgruppen     

Punktet udgik og blev udskudt til LS-møde d. 9. juni.  

 

8. Opsamling på høring vedr. frivillig- og samværspolitikken   

På LS-møde d. 3. marts, besluttede LS at sende reviderede udgaver af både samværs- og 

frivilligpolitikken i høring. Høringsprocessen blev afsluttet d. 11. april kl. 12.00. Der 

indkom ét høringssvar. Høringssvaret var udelukkende en kommentar på ændringerne i 

samværspolitikken. 

 

LS bakkede op om at fastholde ændringsforslagene til frivilligpolitikken.  

LS drøftede det indkomne høringssvar og dets kommentarer til den reviderede 

samværspolitik. LS bakkede op om at fastholde ændringsforslagene til samværspolitikken 

med følgende skærpelse: 
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- Det skal præciseres, at det er URK’s samværspolitik og reglerne for samvær som 

beskrevet heri, man som frivillige i URK er underlagt. URK’s samværspolitik følger Røde 

Kors’ Retningslinjer for beskyttelse af børn.  

 

Det blev besluttet, at sekretariatet reviderer på baggrund af ovenstående skærpelse, og at 

FPS endeligt godkender samværspolitikken herefter. Det blev desuden besluttet, at der i 

svaret til det indkomne høringssvar, skal lyde stor ros for det meget udførlige og 

praksisnære høringssvar. Sekretariatet laver et udkast, som godkendes af FPS.    

 

9. Status på ferielejr-proces inkl. vedtægtsændringer    

LS drøftede arbejdsgruppens indstilling og de forslåede vedtægtsændringer.  

 

LS udtrykte bekymring for, hvilke demokratiske udfordringer det kan give, hvis man som 

medlem af URK kan være medlem af flere nationale afdelinger. Der blev argumenteret for, 

at dette kun rent hypotetisk er et demokratisk problem, og i forlængelse heraf påpeget, at 

men som medlem af URK godt både kan være medlem af en lokalafdeling (eller flere) og 

en nationalafdeling.  

 

LS bakkede op om, at arbejdsgruppen går videre med de forslåede vedtægtsændringer og 

modellen for proces som beskrevet i indstillingen med følgende præciseringer:  

- Arbejdsgruppen udarbejder en klarere formulering i forhold til medlemskab af flere 

afdelinger, og tjekker evt. af med kammeradvokaten, om der kan være et demokratisk 

problem i forbindelse hermed.  

- Lokalafdelingernes § 2, 7 og 11 skal også være gældende for nationale afdelinger og 

der udarbejdes standardvedtægter for nationale afdelinger.  

 

NB: Arbejdsgruppen havde sendt en forældet udgave af indstillingen som mødemateriale, 

hvorfor mange af de rettelser LS påpegede allerede var foretaget. 

 

10. Opsamling på årsmøder 2021      

Ledelsen og LS drøftede årsmødeprocessen 2021. Der var bred enighed om, at 

årsmøderne var forløbet rigtig godt, og at der havde være et godt samarbejde mellem 

konsulenterne og LS. Ledelsen og FPS roste LS for deres gode engagement og deltagelse i 

årsmøderne.  

 

LS påpegede, at der blev foretaget vedtægtsændringer i Odense lokalafdeling, som ikke er 

beskrevet i indstillingen. Det blev besluttet, at LS modtager skriftlig orientering om 

vedtægtsændringerne i Odense pr. mail.   

 

LS tog de skriftlige orientering om vedtægtsændringer i eksisterende lokalafdelinger (URK 

København Nord) til efterretning og godkendte stiftelsen af de 3 nye lokalafdelinger: URK 

Sønderborg, URK Vejle og URK Vendsyssel.  

 

11. Evt.        
Daniel orienterede om, at han er valgt som menigt medlem i URK Odense.  

 

Charlotte orienterede om, at hun og Jonas går videre med deltagelse i et nordisk møde.  

 

Der blev stillet forslag om, at LS afholder et socialt arrangement i maj.  


