
REFERAT AF LS-MØDE D. 10. MARTS 2022 

 
Tidspunkt: 17.00-20.30  Sted: Mulan  

 

Deltagere: Jonas, Daniel, Charlotte, Sara, Sarah, Maja, Emilie, Lasse, Lea (via Teams), Line, Geske og 

Nanna. Under punkt 2 deltog desuden Clara og Sara (internationale konsulenter).    

 

1. Godkendelse af dagsorden     

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Drøftelse af det internationale område 

LS drøftede udviklingsplanen på det internationale område. LS spurgte blandt andet ind til 

samarbejdet med Røde Kors, de tværfaglige snitflader med de nationale aktiviteter og 

økonomiske overvejelser på det internationale område. 

 

LS, ledelsen, Sara og Clara drøftede sekretariatets udkast til en ny frivilligstruktur på det 

internationale område, herunder blandt andet hvilke frivilliggrupper en evt. vedtagelse vil 

få en direkte konsekvens for, hvordan kommunikationen skal være og hvordan man kan 

engagere flere nationale frivillige i det internationale arbejde.  

 

Det blev besluttet, at den nye frivilligstruktur for det internationale område blev godkendt 

idet ”evt.” foran ”evaluering” blev slettet – der skal altid evalueres på projekter. Dertil blev 

det besluttet, at Charlotte og Emilie vælges som medlemmer af det internationale udvalg. 

Udvalget er åbent for, at flere LS’ere kan melde sig. Derudover blev det besluttet, at 

aktiviteter på Grønland indgår som den del af udvalgets behandlingsmandat. 

 

Det blev desuden påpeget, at det den nye frivilligstruktur skal evalueres på et LS-møde 

senere på året.  

 

3. Mundtlig orientering ved FPS 

FPS havde følgende orienteringer:  

- FPS har løbende dialog med arbejdsgruppen, der laver udkast til vedtægter for 

ferielejrafdelingen. LS får et udkast til vedtægterne senest 1. juni. Herefter forventes 

det, at vedtægterne bliver endeligt vedtaget af ferielejrafdelingen på deres 

septembermøde. Herefter skal de godkendes af LS 

- LS blev opfordret til at melde sig på ledige årsmøder  
- URK-festivalen afholdes i Vejle. LS blev opfordret til at tilmelde sig eventet på 

Facebook  
- Daniel har fået en post i DUF’s tipsudvalg og Charlotte i DUF’s internationale udvalg  
- Der er igangsat indledende drøftelse med politikere om 10-års planen for psykiatrien  
- FPS deltager aktivt i URK’s Ukraine-indsatser  

 

På baggrund af situationen i Ukraine, foreslog LS, at der i år søges om flere midler til 

såkaldte ”asylpladser” på ferielejr, så det bliver muligt at sende flere børn anbragt på 

asylcentre på ferielejre. I forlængelse heraf blev det understreget, at URK skelner efter 

behov og ikke nationalitet. Ledelsen tog forslaget til efterretning.  

 

4. Skriftlige orienteringer      



LS tog de skriftlige orienteringer til orientering.  

 

LS spurgte ind til projektstatus-oversigten, herunder blandt andet de udfordringerne der 

beskrives for aktiviteterne mentoring og UPL.  

 

I forhold til mentoring fremhævede ledelsen, at der er store udfordringer med at 

rekruttere mentorer og at der pt. er børn på venteliste. Mentorområdet er blevet styrket 

medarbejdermæssigt, hvorfor der nu er flere ressourcer til at løfte opgaven på især 

institutionsområdet. Det ændrer dog ikke ved, at der mangler mentorer.  

 

I forhold til UPL fremhævede ledelsen, at det både er en udfordring at rekruttere frivillige 

og at skaffe midler til UPL. UPL har for nuværende en ”oplægskaravane” ude på diverse 

uddannelsesinstitutioner, hvis formål både er at værge frivillige og at udbrede tilbuddet 

om rådgivning. Dertil er det en stor milepæl, at UPL står til at blive akkrediteret af 

Rådgivning Danmark. 

 

LS udtrykte ønske om, at der på næste ”Privat Fundraising” orientering, påføres år-til-dato 

for sidste år, så dette kan sammenlignes med realiseret år-til-data for indeværende år. 

Ledelsen imødekom dette ønske. LS udtrykte desuden bekymring for, at antallet af DUF-

medlemmer er faldet markant, og om dette får en konsekvens for driftstilskuddet fra DUF.  

 

5. Status på GDPR-indsatser i Ungdommens Røde Kors    

LS roste overblikket over GDPR-indsatser. Sarah, som arbejder professionelt med GDPR til 

dagligt, påpegede, at de indsatser der er sat i værk, er på et højt ”sikkerhedsmæssigt” 

niveau og er et godt udgangspunkt for at blive en GDPR-compliant organisation.  

 

LS påpegede, at der skal laves en proces for, hvordan frivillige ”kontrolleres” for om de 

overholder gældende retningslinjer. I forbindelse hermed, blev det påpeget, at der 

generelt set er en efterspørgsel efter GDPR-venlige systemer, som kan strømline 

arbejdsgangene blandt de frivillige. Sekretariatet tog det til efterretning og svarede, at de 

er opmærksomme på behovet.  

 

LS påpegede desuden, at der skal indskrives GDPR-retningslinjer i samværspolitikken i 

forhold til samtykke.  

 

LS spurgte ind til hvad konsekvensen ultimativt er, hvis Datatilsynet ikke finder at URK 

lever op til retningslinjerne. Sekretariatet svarede (med kyndig hjælp fra Sarah), at den 

ultimative konsekvens er bøder, men at det ikke synes sandsynligt for URK med de 

indsatser der er sat i værk. 

 

6. Årshjul for intern kommunikation   

Årshjulet for intern kommunikation blev godkendt.   

 

7. Status på oplevelsesmillionerne     

LS tog orienteringen til efterretning.  

 

8. Landsmøde 2022: Dato og lokation  

Indledningsvist blev det præciseret, at beslutningsoplægget alene går på lokationen for 

Landsmødet 2022 – datoen for Landsmødet er kun en drøftelse.  

 



LS drøftede lokation og dato for Landsmødet 2022, herunder om Landsmødet skal placeres 

et andet sted end i København eller Aarhus – f.eks. Odense – og hvornår Landsmødet skal 

placeres, så det passer bedst i forhold til efterårets øvrige URK-begivenheder, herunder 

træningerne i uge 42 og ferielejrenes september-møde.  

 

Det blev besluttet, at det frem mod næste LS-møde skal undersøges, om der findes nogle 

gode og billige lokaler i Odense. Hvis ikke det er muligt at finde velegnede lokaler i 

Odense, afholdes Landsmødet i København i 2022. I forlængelse heraf blev det aftalt, at 

drøftelsen af dato afhænger af hvilken lokation der besluttes og dermed sker på næste 

møde. 

 

9. Revision af kommissorium for fortalerarbejde    

LS drøftede det reviderede udkast til kommissoriet for fortalerarbejdsgruppen, herunder 

blandt andet gruppens mandat.  

 

Det blev besluttet, at godkendelsen af kommissoriet udskydes til LS-mødet d. 20. april. 

Her indstiller arbejdsgruppen et nyt bud på et kommissorium på baggrund af drøftelserne 

på dette møde.    

 

10. Evt.        

Sara efterspurgte en samlet oversigt over alle URK’s træninger. Ledelsen tog ønsket til 

efterretning og fortalte, at det er på tegnebrættet og vil blive prioriteret.  

 

Sarah orienterede om, at hun trækker sig fra ferielejrenes styregruppe, FLA.  

 

Geske orienterede om det foreløbige resultat for 2021. For nuværende tyder det på, at 

resultatet ender på et godt stykke over 3 mio., hvilket vil give en positiv egenkapital der 

er større, end da vi gik ind i krisen i 2019.  

   

 

 

 


