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1. VALG AF DIRIGENT
Landsforperson Troels Boldt Rømer bød velkommen og ledte valget af dirigent, hvor Landsstyrelsen som dirigent foreslog Andreas Hjorth Frederiksen, innovationschef i Røde Kors og tidligere URK’er. Andreas Hjorth Frederiksen blev valgt.

2. VALG AF REFERENT
Dirigenten ledte valg af referent, hvor ledelseskonsulent i Ungdommens Røde Kors, Nanna Juul
Rasmussen, blev valgt.

3. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN
Forretningsordenen (fremsendt i Landsmødemappen side 10-12) blev behandlet og godkendt.
Dirigenten konstaterede, at landsmødet var lovligt indkaldt jf. vedtægternes § 7 stk. 2, og at
Landsmødet dermed var beslutningsdygtigt.
Dirigenten ledte valget af stemmetællere. Som stemmetællere blev sekretariatet under ledelse
af Line Gullach fra sekretariatet valgt.

4. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Dagsorden (Landsmødemappen s. 8) blev behandlet og godkendt.
Dagsorden for Landsmødet var således:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens
nuværende stilling
6. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors' regnskab 2020
7. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger
8. Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringsforslag
b. Resolutionsforslag
9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
10. Valg af landsforperson
11. Valg af politisk næstforperson (udgår og erstattes af valg af næstforperson hvis
vedtægtsændringsforslag 1 vedtages)
12. Valg af organisatorisk næstforperson (udgår og erstattes af valg af næstforperson hvis
vedtægtsændringsforslag 1 vedtages)
13. Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer
14. Valg af suppleant til landsstyrelsen
15. Valg af én intern revisor
16. Valg af intern revisorsuppleant
17. Eventuelt

Referat fra Ungdommens Røde Kors’ landsmøde 2021

Side 3 af 13

5. LANDSSTYRELSENS BERETNING OM AKTIVITETERNE I
DET FORLØBNE ÅR OG ORGANISATIONENS NUVÆRENDE
STILLING
Landsforperson Troels Boldt Rømer aflagde landstyrelsens beretning. Den skriftlige beretning
var fremsendt i Landsmødemappen s. 17-23.
Troels berettede, at vi, i sammenligning med sidste år der var hårdt tynget af corona, har haft
et stort aktivitetsniveau og således kunne skabe glæde for endnu flere børn og unge på vores
mange aktiviteter. Herunder blev indsatserne i fængslerne, på asylcentrene, på ferielejrene og
i lokalafdelingerne særligt fremhævet. Troels sagde, at året dog også har budt på coronarelaterede udfordringer. Det har i særdeleshed vist sig ved, at det har været svært at mødes
fysisk i større forsamlinger på tværs af landet. Han sagde, at dette særligt havde været udfordrende i forhold til høringsrunden vedr. et forslag om en øvre aldersgrænse på 35 år for aktivitetsledere, hvor diskussionerne havde været svære at tage på afstand. Troels orienterede derudover om, at økonomien forsat er et kritisk sted, hvorfor det er vigtigt at alle frivillige melder
sig ind i URK, for at skabe en økonomisk stabil grobund for organisationen. Troels fremhævede
desuden Geske Fischer-Hansen der tiltrådte som direktør i URK d. 1. februar 2021 og takkede
hende for hendes store indsats.

6. FREMLÆGGELSE AF UNGDOMMENS RØDE KORS’
REGNSKAB FOR 2020
Landsforperson Troels Boldt Rømer fremlagde derefter den økonomiske årsberetning og årsrapport 2020. Den økonomiske årsberetning var sendt ud i landsmødemappen side 26. Den
økonomiske årsrapport var tilgængelig i medbragte fysiske eksemplarer samt på urk.dk.
URK gik ud af 2020 med et positivt resultat på 2.100.00 DKK. Det betyder, at egenkapitalen er
-700.00 DKK.
Troels fremhævede hovedpointerne fra årsregnskabet, herunder at URK allerede når en positiv
egenkapital i 2021 og ikke i 2024, som det oprindelige estimat var og at ferielejrenes og lokalafdelingernes økonomi i år er blevet integreret i det samlede regnskab, hvilket revisorerne har
efterspurgt de seneste år.
Den ene af de to interne revisorer, Ida Binderup, fremlagde de interne revisorers kommentarer
til årsregnskabet. En af disse var, at medarbejderudgifterne var faldet betragteligt i 2020 i forhold til organisationens aktivitetsniveau, hvorfor de interne revisorer rådede ledelsen til, at
efterkomme ønsket om at give flere goder til medarbejderne. Dertil sagde Ida, at det havde
været svært at være kritisk overfor regnskabet og at der grundlæggende var blevet truffet
nogle fornuftige beslutninger. De interne revisorers skriftlige bemærkninger var sendt ud i
landsmødemappen side 29.
Landsformanden takkede de interne revisorer for en grundig og konstruktiv intern revision.

7. DRØFTELSE OG GODKENDELSE AF DE AFLAGTE
BERETNINGER
Dirigenten åbnede derefter for diskussion af beretningen, den økonomiske årsberetning og de
interne revisorers input. Drøftelsen blev efter input fra salen delt op i følgende områder:
Revisors bemærkninger
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Året der er gået
Ferielejr
Målgruppe
Strategi
Revisionens bemærkninger:
Nr. 6 takkede den interne revisor og opfordrede deltagerne på landsmødet til at stille op til
posten som intern revisor.
Nr. 35 takkede ligeledes den interne revisor op påpegede, at selv om det går den rigtige vej
med økonomien, er der stadig lang vej, hvorfor det er vigtigt med et forsat fokus.
Året der er gået:
Nr. 72 sagde, at han som forperson i Aarhus gerne vil fortælle om årets aktiviteter i Aarhus.
Corona har ikke holdt Aarhus tilbage. De har holdt et stort Banko, de har lavet online lektiehjælp, de har uddannet konfliktmæglere og lavet flere kommunale samarbejder. Aarhus har
dog også kæmpet med sårbare aktiviteter og sårbare frivilliggrupper i løbet af det seneste år.
Nr. 63 sagde, at han som forperson på Ærø gerne vil beretter om arbejdet på Ærø. De har
stablet en lokalafdeling på benene og har opstartet et par aktiviteter, men det har været et
hårdt arbejde at starte op.
Nr. 77 sagde, at hun som medlem af eventgruppen i Aarhus gerne vil dele en god historie. Hun
overtog lederskabet med ambitionen om at skabe et større fællesskab. I marts afholdt de et
online Banko med 150 deltagere, som var en kæmpe succes. Til jul skal de afholde et julebageevent. De har dog haft svært ved at rekruttere frivillige til eventgruppen.
Nr. 81 gav udtryk for, at han godt forstår princippet i, at man primært har fokus på de store
byer, men opfordrede samtidig den nye Landsstyrelse til at sætte de mindre byer i fokus.
Nr. 153 berettede om det internationale arbejde, som i den grad har været omstillingsparate
det seneste år. Der er blevet lavet online sprint-træning på tværs af tidszoner og i Whatsappgrupper. Dertil lykkedes det også at holde Leadership Academy – i online format vel og mærke. Hun opfordrede lokalafdelingerne til at fortælle Landsstyrelsen om deres lokale arbejde, da
interessen for at skabe dialog om dette er stor. Derudover opfordrede hun repræsentanter fra
institutionsområdet til at tage ordet.
Nr. 60 berettede om det internationale lederskab og arbejdet i Menthal Health gruppen. Dette
arbejder er kun muligt grundet organisationens nationale arbejde, som skaber grobund for, at
lave strukturelle forskelle internationalt. Han rettede en kommentar til nr. 81 vedr. det lokale
arbejde og påpegede, at vi selvfølgelig skal være lokalt repræsenteret, men at fokusset på de
store byer drejer sig om at sikre de administrative kræfter.
Nr. 132 udtrykte som landsforperson, stor ros til både Aarhus og Ærø for deres gode arbejde.
Han opfordrede desuden alle til at tage fat i Landsstyrelsen eller sekretariatet, hvis man har
ønske om at blive en del af det internationale beredskab og bruge sine frivillige evner internationalt.
Nr. 58 sagde, at han som forperson i Norddjurs var en af de lokalafdelinger, der geografisk
ligger langt fra de store byer. Han berettede, at de i Norddjurs har specialiseret sig i rollespilsaktiviteter, hvor børnene og de unge lærer at indgå i fællesskaber. Norddjurs har også været
præget af corona, men er snart tilbage ved fuld styrke. Dertil gav han udtryk for, at en del af
problemet i forhold til at skabe sammenhængskraft i organisationen, er at lokalafdelinger som
hans, ikke engagerer sig i organisationen, medmindre de selv er direkte påvirket.
Nr. 23 berettede om aktiviteten på udrejsecenter Sjælsmark. Hun sagde, at det har været en
hård start efter corona og at mange af de unge, har haft virkelig meget behov for opmærkReferat fra Ungdommens Røde Kors’ landsmøde 2021
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somhed. Dertil sagde hun, at man nu er i gange med et nyt samarbejde med hjemrejsecenteret Avnstrup.
Nr. 6 sagde, at hun som organisatoriske næstforperson gerne ville rose de mange gode indslag
fra alle ender af landet. Hun opfordrede desuden den nye landsstyrelse til at komme mere ud
lokalt.
Nr. 83 sagde, at han som forperson for ferielejrlederafdelingen (FLA) synes det er rigtig fedt at
høre om alt det gode der sker lokalt, og at de ferielejrfrivillige netop var mødt så talstærkt op
for at engagere sig mere i organisationen. Han berettede om, at der i år var blevet afholdt rigtig gode lejre, udtrykte stor ros til alle de frivillige og sendte en særlig tak til sekretariatet for
deres understøttelse på ferielejrområdet. I forhold til det seneste års debatter i organisationen
sagde han, at ferielejrens stemmer har fyldt meget både grundet aktivitetens størrelse, men
også grundet de ferielejrfrivilliges store engagement og dertil beskyttelse af det årelange arbejde der ligger bag af skabe ferielejrene, som den aktivitet den er i dag. Netop derfor har det
ramt ekstra hårdt, hvis man som frivilligleder over 35 ikke har følt sig ønsket i organisationen,
grundet forslaget om en øvre aldersgrænse på 35 år for aktivitetsledere. I forlængelse heraf,
udtrykte han stor ærgrelse over, når debatten var gået over i en ukonstruktiv tone og påpegede, at det er noget ferielejrene gerne vil være med til at ændre på. Dertil udtrykte han et stort
ønske om at skabe bedre samarbejde på tværs af organisationen og have fokus på brobygning
både til og fra ferielejrene.
Nr. 132 takkede for nr. 83’s indlæg. Han sagde, at han som landsforperson ville sende en særlig tak til FLA og den gode dialog de havde haft med landsstyrelsen i forbindelse med det seneste års debatter. Han udtrykte dertil stor forståelse for, at man som engageret frivillige har
følelserne ude på tøjet i debatter der vedrører ens frivillige arbejde og påpegede at der også
havde været mange konstruktive debatindlæg.
Nr. 81 roste nr. 83’s indlæg og sagde, at han synes at landsstyrelsen forslag om en øvre aldersgrænse for aktivitetsledere på 35 år, var et fornuftigt forslag og at forslaget var landet et
godt sted.
Nr. 6 takkede for nr. 83’s indlæg og udtrykte som organisatorisk næstforperson, stor ros til
ferielejrafdelingen for generelt set at gå konstruktivt til værks.
Nr. 60 kvitterede for nr. 83’s indlæg og opfordrede den kommende landsstyrelse til, at gribe
nr. 83’s ønske om at skabe større fokus på brobygning til og fra ferielejrene.
Nr. 55 gav udtryk for, at processen omkring den seneste høring vedr. en aldersgrænse på 35
år for aktivitetsleder havde været rigtig hård, og var gået hårdt ud over motivationen.
Målgruppe
Nr. 100 sagde, at han synes det er vigtigt at vores aktiviteter på indrejsecentrene/asylcentrene har til formål at gøre beboerne livssituation bedre.
Nr. 72 kvitterede for tidligere indlæg vedr. debatkulturen. Dertil sagde han, at vi skal opsøge
de mest udsatte i vores samfund og at vi gennem dialog på tværs af landet og fokus på brobygning, skal gøre dem trygge ved URK.
Nr. 153 sagde, at vi ikke skal sælge fortællingen om, at børn der har haft det skidt, får et godt
liv på grund af vores aktiviteter alene.
Nr. 87 sagde, at vi skal huske at råbe politikkerne op. Et arbejde der allerede foregår i landsstyrelsen, og som der skal arbejdes videre med.
Nr. 6 takkede for, at temaet om målgrupper var kommet på dagsordenen. Hun sagde, at man
ikke skal gøre børnene og de unge til ofre ved at påpege deres udsathed, men i stedet tale
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dem op og give dem en platform hvorfra de kan tale. Dertil gav hun udtryk for, at hun mener
at den næste målgruppe URK skal sætte fokus på, er de hjemløse.
Nr. 113 sagde, at hun som børnekoordinator på ferielejr tidligere havde forsøgt at gå i dialog
med en lokalafdeling om at skabe brobygning, men at dette ikke var lykkedes. Hun opfordrede
til, at det bliver en prioritet, at lokalafdelingerne hjælper ferielejrene med at brobygge børn og
omvendt.
Nr. 58 takkede for en god debat, og erklærede sig enig i meget af det der var blevet sagt om
målgruppen. Han sagde, at det kræver at vi er til stede lokalt, for at vi kan imødekomme målgruppen, hvorfor han opfordrede til, at man undersøger hvorfor de mindre lokalafdelinger, ikke
kan overleve. Dertil sagde han, at han var enig i at politikkerne skal råbes op, men at vi samtidig skal huske, at det ikke er i alle egne af landet af politikkerne, er lige proaktive.
Nr. 72 sagde, at vi kun skal lave aktiviteter der er meningsfulde for målgruppen.
Troels takkede for input og gode spørgsmål.
Dirigenten satte de udsendte beretninger til afstemning og konstaterede, at de var godkendt.
Troels gav derefter ordet til Anders Ladekarl, Generalsekretær i Røde Kors i Danmark, der
havde sendt en videohilsen.
Anders Ladekarl udtrykte stor ros for URK’s gode arbejde med aktiviteterne det seneste år, der
– trods corona – havde gjort en kæmpe forskel for mange børn og unge, og URKs arbejde er
en vigtig del af Røde Kors bevægelsen. Dertil udtrykte han stor glæde over, at det var lykkedes URK at komme så godt tilbage i forhold til den økonomiske situation, men påpegede samtidig, at der forsat er lang vej til en stabil økonomi.

8. INDKOMNE FORSLAG
A. VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG
Dirigenten oplyste, at de rettidigt indkomne vedtægtsændringsforslag findes på side 49 og
fremefter i landsmødemappen. De eksisterende vedtægter findes fra side 35.
Dirigenten præciserede, at der ikke kan stilles nye forslag til vedtægterne. Der kan dog stilles
ikke-meningsændrende justeringsforslag. I så fald skal forslaget afleveres skriftligt til dirigenten inden forslaget går til afstemning.
Dirigenten oplyste om, at vedtægtsændringer ifølge vedtægternes § 7 stk. 7 kræver, at 2/3 af
de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Dirigenten konstaterede, at der var 113
stemmeberettigede til stede. En vedtagelse krævede således, at mindst 76 personer stemte for
forslaget.
1. Vedtægtsændringsforslag vedr. én næstforperson
Mikkel motiverede forslaget og dirigenten satte forslaget til debat.
Nr. 81 spurgte, om suppleanten indgår som et af de ni menige medlemmer med stemmeret,
og gav udtryk for, at han med forslaget frygter, at flere beslutninger bliver truffet i et lukket
rum.
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Mikkel svarede, at suppleanten ikke indgår som et af de ni menige medlemmer med stemmeret, men at suppleanten alene har taleret. Med suppleanten består landsstyrelsen af i alt 10
medlemmer.
Nr. 48 sagde, at han var i tvivl om forslaget, da det i princippet godt kan være en god idé,
men at der lige nu synes at være et organisatorisk underskud, hvorfor timingen er dårlig.
Nr. 60 bakkede om den forrige taler op påpegede dertil, at han ser det som en fordel, at der i
forpersonskabet både er medlemmer, der er i udvikling og i afvikling.
Nr. 87 bakkede op om de tidligere indlæg og sagde, at hun synes forslaget skulle stemmes
ned.
Nr. 6 sagde, at hun som nuværende organisatorisk næstforperson mener, at trepersoners konstellationen i forpersonskabet svækker demokratiet, fordi beslutningerne oftest er blevet taget,
inden de bliver rejst i landsstyrelses-regi.
Nr. 86 sagde, at hun som tidligere politisk næstforperson har opfattelsen af, at der ikke var
nogen forskel på den politiske- og den organisatoriske næstforperson, hvorfor man lige så godt
kan fjerne den ene post.
Nr. 103 sagde, at han er imod forslaget, da det kommer midt i en tid, hvor vi skal opbygge
organisationen – både politisk- og organisatorisk – hvorfor timingen er dårlig.
Nr. 102 roste landsstyrelsen for, at man med forslaget vil skabe plads til rollerne i landsstyrelsen fremfor, at det bliver personbåret, men udtrykte samtidig frygt for, at man med kun én
næstforperson alligevel vil fokusere på de to der bliver valgt til forpersonskabet fremfor på
landsstyrelsen som helhed.
Nr. 90 gav udtryk for, at han synes landsmødet skal stemme for forslaget, da det vil skabe
mindre centralisering af magten i landsstyrelsen.
Nr. 72 gav udtryk for, at han ser fordele i både et topersoners og et trepersoners forpersonskab, hvorfor han hverken er for eller imod forslaget.
Nr. 81 sagde, at han ser forslaget som en centralisering af magten og at forslaget, vil gøre det
svære for det enkelte medlem af URK at vide hvem der træffer beslutningerne.
Nr. 6 erklærede sig uenig med den forrige kommentar og påpegede, at forpersonskabet alene
har en koordinerende rolle i forhold til landsstyrelsens arbejde – de har ikke noget selvstændigt mandat.
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget var nedstemt.
2. Vedtægtsændringsforslag vedr. kvindekvoter
Amalie motiverede forslaget, og dirigenten satte forslaget til debat.
Nr. 133 sagde, at hun som kvinde aldrig være blevet prikket på skulderen for at tage en ledende rolle, men havde tilvalgt det på egen hånd. Derudover sagde hun, at man ikke burde
begrænse mænds adgang til organisationen, men nærmere fokusere på at få flere mænd.
Nr. 83 spurgte, hvordan forslaget var landet på fem kvinder. Han sagde dertil, at det er et
større problem rent ligestillingsmæssigt, at der er så mange menige kvindelige frivillige.
Charlotte (medforslagsstiller) svarede, at man var landet på fem, da det er halvdelen af landsstyrelsens medlemmer.
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Nr. 81 sagde, at ligestilling er vigtigt, men at det for ham at se, ikke er køn der er problemet,
men i højere grad hudfarve og uddannelse. Dertil sagde han, at han er imod kvoter generelt.
Nr. 48 sagde, at vi gør mere skade end gavn, når vi er så binære i kønsopfattelsen, og at vi
skal vænne os til at se mennesker som mennesker og ikke som deres køn.
Nr. 103 gav udtryk for, at man med forslaget ikke løser det reelle problem, som er, at der er
nogle, der ikke ser sig selv som ledelsespotentiale. Dertil sagde han, at man med kvoter vil så
tvivl om, de personer der bliver valgt ind – er de valgt grundet dygtighed eller grundet kvotetal.
Nr. 86 påpegede, at forskning viser, at kvinder underminerer sig selv og der derfor er forskel
på mænd og kvinder i magtpositioner. Dertil sagde hun, at det er et strukturelt problem, så
selvom kvoter ikke er den optimale løsning, så er det den eneste løsning lige nu.
Charlotte påpegede, at forslagsstillerne ikke var uenige med øvrige forslag vedr. mangfoldighed, der går på andet end køn. Hun sagde, at hun som landsstyrelsesmedlem havde oplevet
problemet på egen krop, og at kvinderne i landsstyrelsen f.eks. var blevet talt ned til at mænd
i magtpositionen når det drejer sig om økonomi. Dertil erklærede hun sig enig i, at kvoter ikke
er den optimale løsning, men at det er den bedste løsning lige nu.
Nr. 132 sagde, at han kommer til at stemme for, da problemet har eksisteret i lang tid, og at
man med dette har mulighed for at gøre noget ved det.
Lea (medforslagsstiller) sagde, at forslaget ikke er en underkendelse af mennesker, men en
anerkendelse af strukturer.
Amalie takkede for debatten og tonen i denne.
Dirigenten konstaterede, at der var kommet et ikke-meningsændrende ændringsforslag til
vedtægtsændringsforslaget. Ændringsforslaget gik på at tilføje formulering ”inklusive suppleant”, således at den fulde formulering af vedtægtsændringsforslaget vil lyde som følgende: ”Til
pladserne i Landsstyrelsen, inklusive suppleant, skal minimum vælges 5 kvinder”. Dirigenten
satte ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslaget til afstemning, og konstaterede, at ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslaget var vedtaget.
Dirigenten orienterede om, at forslagsstillerne havde begæret skriftlig afstemning. Dirigenten
satte forslaget til skriftlig afstemning og kunne efter optælling konstatere, at forslaget var nedstemt.
3. Vedtægtsændringsforslag vedr. aldersgrænse for valg til landsstyrelsen
Amalie motiverede forslaget og dirigenten satte forslaget til debat.
Nr. 48 gav udtryk for, at han ikke kan se hvilket problem forslaget søger at løse, og at forslaget i øvrigt er et udtryk for et snævert menneskesyn, hvor man kategoriserer mennesker efter
alder.
Nr. 129 sagde, at organisationen selvfølgelig skal ledes af unge, men at en aldersgrænse vil
sætte en begrænsning der kan gøre, at ledelsesposterne ikke bliver besat af de mest kompetente folk. Han istemte det forrige indlæg og sagde, at han ikke mener der er noget problem.
Nr. 81 sagde, at URK er en ungdomsorganisation, hvorfor den også skal være ledet af unge og
at han derfor er for forslaget.
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Nr. 132 sagde, at vedtægter ikke nødvendigvis altid skal løse et problem, men at de i lige så
høj grad skal være med til at sætte en retning for organisationen. Han sagde dertil, at en aldersgrænse er vigtig, for at fastholde at vi er en ungeledet selvstændig ungdomsorganisation.
Nr. 103 sagde, at det er vigtigt at definere i vores vedtægter, at vi er en ungdomsorganisation,
hvorfor han vil stemme for forslaget.
Nr. 13 sagde, at forslaget søger at løse et problem som ikke eksisterer. Dertil sagde hun, at
URK i hendes opfattelse ikke kun er for unge, men for alle uanset alder.
Nr. 11 sagde, at det kom bag på hende, at URK er en ungdomsorganisation i den forståelse, at
det ”unge” også gælder de frivillige. Hendes opfattelse er, at det ”unge” kun handler om deltagere.
Nr. 113 opfordrede til, at beslutningen blev udskudt, da hun ikke mener at vi er færdige med
at tage den generelle diskussion om alder, og at de to ting hænger sammen.
Amalie svarede på nr. 11’s undren og sagde, at URK kun har deres eksistensberettigelse fordi
vi har en ung-til-ung tilgang, og at Røde Kors også deler denne opfattelse.
Nr. 81 sagde, at ung-til-ung tilgangen var det bærende princip før vi fik en samlet strategi, og
at ung-til-ung tilgangen ligeledes står i den strategi, der blev vedtaget på landsmødet i 2020.
Nr. 8 sagde, at han som medlem af et politiske parti, finder forslaget om en aldersgrænse i en
ungdomsorganisation meget logisk.
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget var nedstemt.
4. Vedtægtsændringsforslag vedr. medlemsdefinition i lokalafdelinger
Troels motiverer forslaget og dirigenten satte forslaget til debat.
Nr. 83 spurgte, om forslaget kun drejer sig om lokalafdelinger. Det bekræftede Troels.
Nr. 129 spurgte, om forslaget vil have betydning for det enkelte medlem.
Troels forklarede, at man som medlem allerede automatisk bliver tilknyttet den lokalafdeling,
man tilhører rent geografisk, men at processen vil blive stadfæstet i vedtægterne med dette
forslag.
Dirigenten satte forslaget til afstemning og konstaterede, at det var vedtaget.
5. Vedtægtsændringsforslag vedr. nationale afdelinger
Indledningsvist orienterede Troels om en fejl i forslaget. Under stk. 8 stod der lokalafdelinger i
stedet for nationale afdelinger. Dirigenten satte til afstemning, hvorvidt landsmødet kunne
godkende at fejlen bliver rettet, såfremt forslaget blev vedtaget, da det alene var en konsekvensrettelse. Dirigenten konstaterede, at landsmødet godkendte, at fejlen kunne bliver rettet.
Troels motiverede forslaget og dirigenten satte forslaget til debat.
Nr. 83 sagde, at man med forslaget vil få en bedre demokratisk struktur for ferielejre, da det
med forslaget ikke alene er ferielejrlederne der kan træffe beslutninger, men alle medlemmer
af den nationale afdeling.
Nr. 129 gav udtryk for en tvivl, da forslaget netop vil åbne for, at det er alle medlemmer og
ikke kun lejrlederne, der kan træffe beslutninger på ferielejr.
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Troels adresserede bekymringerne og påpegede, at de nationale afdelinger selv kan lave strukturen for beslutningsprocesserne, således at medlemmer af den nationale afdeling f.eks. kan
beslutte, at beslutningsmandatet ligger hos lederne.
Nr. 81 istemte Troels bemærkning og sagde, at afdelingerne selv kan lave deres vedtægter
som de ønsker, de skal blot godkendes af LS.
Nr. 48 sagde, at han ser det som en fordel, at man kan inddrage de frivillige i beslutningsprocessen, hvorfor han var for forslaget.
Nr. 83 opfordrede til, at man går væk fra tankegangen om, at man kun kan træffe gode beslutninger, når man har en lederuddannelse, og at man i stedet giver medbestemmelse til alle
frivillige, der er involveret i aktiviteten, som forslaget netop vil sikre.
Nr. 6 gjorde opmærksom på, at URK er medlemsstyret – og således et medlemsdemokrati –
men samtidig er frivilligt drevet.
Nr. 62 udtrykte glæder over, at han som lejrleder med dette forslag kan give sine frivillige
medbestemmelse.
Nr. 80 spurgte, om der skal være et bestemt antal tilstedeværende, for at afdelingen er beslutningsdygtige. Troels afkræftede dette.
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget.

8.B RESOLUTIONSFORSLAG
Der var ikke indkommet nogle resolutionsforslag.

9. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR DET KOMMENDE ÅR
Dirigenten oplyste, at Landsstyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 150 kr. årligt jf.
landsmødemappens side 31. Troels motiverede forslaget, da dette var et ønske fra Landsmødet sidste år.
Dirigenten satte forslaget til afstemning og konstaterede, at forslaget var vedtaget.

10. VALG AF LANDSFORPERSON FOR TO ÅR
Der var to kandidater til posten som landsforperson for to år. Kandidaterne var Jonan Wiederholt Larsen og Lasse Gotfredsen. Dirigenten bad Jonas og Lasse om at motivere deres kandidatur. Derefter var der debat mellem de to kandidater ledet af dirigenten og herefter åbnede dirigenten op for spørgsmål fra salen.
Dirigenten ledte en skriftlig afstemning og konstaterede efter optælling, at Jonas Wiederholt
var valgt som landsforperson.

11. VALG AF POLITISK NÆSTFORPERSON FOR ÉT ÅR
Der var én kandidat til posten som politisk næstforperson for ét år. Kandidaten var Mette Bojesen. Dirigenten bad Mette motivere sit kandidatur.
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Da der kun var opstillet én kandidat, konstaterede dirigenten, at Mette var valgt som politisk
næstforperson for ét år.

12. VALG AF ORGANISATORISK NÆSTFORPERSON TO ÅR
Der var én kandidat til posten som organisatorisk næstforperson for to år. Kandidaten var Daniel Falk. Dirigenten bad Daniel motivere sit kandidatur.
Da der kun var opstillet én kandidat, konstaterede dirigenten, at Daniel var valgt som organisatorisk næstforperson for to år.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der bliver en ekstra post som menigt landsstyrelsesmedlem i ét år ledig, da Daniel allerede sidder i landsstyrelsen på et toårigt mandat, som løber til
landsmødet 2022. Den resterende periode af hans post er derfor ledig.

13. VALG AF MENIGE LANDSSTYRELSESMEDLEMMER
Der var fire kandidater til posterne som menige landsstyrelsesmedlemmer, og der skulle vælges fire – tre menige landsstyrelsesmedlemmer for to år og ét menigt landsstyrelsesmedlem
for ét år.
Kandidaterne var:
Lasse Gotfredsen
Lea Lillebæk
Sara Asnæs
Sarah Monrad
Dirigenten bad kandidaterne motivere deres kandidatur og ledte en skriftlig afstemning. Dirigenten konstaterede efter optælling, at Lasse Gotfredsen, Lea Lillebæk og Sarah Monrad var
valgt som menige landsstyrelsesmedlemmer for to år og at Sara Aanæs var valgt som menigt
landsstyrelsesmedlem i ét år.

14. VALG AF SUPPLEANT TIL LANDSSTYRELSEN
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet opstillinger til denne post inden opstillingsfristen, som ikke allerede var blevet valgt til øvrige poster. Landsmødet kunne derfor ikke stemme om valg til suppleant af landstyrrelsen. Dirigenten oplyste, at Landsstyrelsen har mandat til
at indsupplere en kandidat til posten på det førstkommende LS-møde.
Dirigenten oplyste, at hvis der er nogen, der ønsker at stille sig til rådighed til denne post, kan
man melde sit kandidatur til landsforpersonen.

15. VALG AF ÉN INTERN REVISOR
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet opstillinger inden opstillingsfristen til hverken
posten som intern revisor i to eller et år. Landsmødet kunne derfor ikke stemme om valg til
intern revisor i to og ét år. Dirigenten oplyste, at Landsstyrelsen har mandat til at indsupplere
en kandidat til posterne på det førstkommende LS-møde.
Dirigenten oplyste, at hvis der er nogen, der ønsker at stille sig til rådighed til denne post, kan
man melde sit kandidatur til landsforpersonen.
Referat fra Ungdommens Røde Kors’ landsmøde 2021

Side 12 af 13

16. VALG AF INTERN REVISORSUPPLEANT
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet opstillinger inden opstillingsfristen til posten.
Landsmødet kunne derfor ikke stemme om valg til intern revisorsuppleant. Dirigenten oplyste,
at Landsstyrelsen har mandat til at indsupplere en kandidat til posten på det førstkommende
LS-møde.
Dirigenten oplyste, at hvis der er nogen, der ønsker at stille sig til rådighed til denne post, kan
man melde sit kandidatur til landsforpersonen.
Afgående Landsforperson Troels Boldt Rømer, afgående politisk næstforperson Mikkel Vinther
og afgående organisatorisk næstforperson Amalie Georg Smistrup takkede den afgående
landsstyrelse for et godt samarbejde det seneste år. Dertil takkede de hver især personligt af
for deres periode i forpersonskabet og landsstyrelsen.
Landsforperson Jonas Wiederholt Larsen præsenterede den nye landsstyrelse og sendte en
særlig tak til det afgående forpersonskab for deres store arbejde de seneste år. Jonas takkede
desuden landsmødet for valget som landsforperson.

17. EVENTUELT
Nr. 1 opfordrede alle til, at intensivere fokus på at lave relevante underretninger.
Nr. 7 opfordrede landsstyrelsen til, at fokusere på rekruttering og bæredygtighed i lokalafdelingerne, da der er en oplevelse af, at det er svært at fastholde frivillige i lokalafdelingerne.
Nr. 48 opfordrede landsstyrelsen til, at arbejde med brobygning både fra og til ferielejrene fra
aktiviteterne på krisecentre, døgninstitutioner og asylcentre.
Nr. 77 slog et slag for eventgruppe i Aarhus, og opfordrede til, at flere melder sig som frivillige
til gruppen.
Nr. 81 takkede den afgående landsforperson Troels Bold Rømer for hans store arbejde de seneste fire år.
Dirigenten takkede for ordet.
Troels sluttede af og takkede for et godt landsmøde.

Dato:

Dato:

Dato:

_______________________

_______________________

____________________

Andreas Hjort Frederiksen, dirigent

Jonas Wiederholt, landsforperson
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