REFERAT
Styrelsesmøde 26-08-2020
Tilstede: Chris Preuss, Christine Ravn Lund, Clara Halvorsen, Ida Marie

Garder, Katrine Seier, Rasmus Kjær Slot, Lucas Skræddergaard, Frederikke
Nørring Levison, Lukas Kaarby, Mathias Green, Martin Flindt Nielsen,

Nickolaj Oksen, Pernille Madsen, Philip Longos Winkel, Troels Andersen
Boe og Thor Ekberg Bonde

Tilstede fra sekretariatet: Lea Lybecker (under pkt. 4), Marie Helmstedt
(under pkt. 1-4), Merle Singer-Lippert, Morten E.G. Jørgensen, Niels
Strunge (under pkt. 1-5)

Afbud: Frederik Enevoldsen, Frederik Vad og Caroline Trinskjær.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering

3. Orientering om Sommerpuljen
4. DAPP

5. 1.behandling af budget 2021

6. Delegeretmøde, 1.behandling af delegeretmødehæftet
7. Eventuelt
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget ”I
Danmark er jeg født”.

Dagsorden og referater blev godkendt.
2. Generel orientering

Formanden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer.
Formanden orienterede om, at:
-

Morten stopper generalsekretær og der holdes afskedsreception på
fredag. Vi har jobopslag ude på diverse medier og Jakob er

konstitueret som generalsekretær frem til en nye generalsekretær
-

-

-

-

starter.

Han har deltaget i møde med udenrigsminister Jeppe Kofoed om
Ungdomshuset i Ukraine, herunder med pressemøde og
rundborddialog.

Han haft et møde med udenrigsministeren i sidste uge om situationen
i Hviderusland om hvordan civilsamfundet kan understøttes.

Han har haft møde med kulturminister Joy Mogensen i sidste uge om
udlodning, corona og folkeoplysning.

Han har haft møde med Karen Ellemann om prioriteringer indenfor
udviklingspolitikken.

Der har været afsluttende styregruppemøde for folk – mødested for
demokrati og dannelse, nu går projektet i en ny fase.

Der har været møde med FH om Demokratiets Dag og et

opstartsmøde med rød-grøn ungdom, som gerne vil blive medlem af
DUF.

Der er corona-forhandlinger på kulturområdet lige i øjeblikket, hvor
DUF har spillet ind med forskellige forslag til
kompensationsordninger.

Arbejdsgruppen for politiske mål har holdt tre åbne temamøder i

Odense, Århus og KBH. Desuden har arbejdsgruppen over to møder

arbejdet videre med udkastet til teksten, som nu sendes i høring hos
MO’erne inden styrelsen skal vedtage papiret.

Pernille og Philip påpegede i forhold til DUFs egen corona-indsats

vigtigheden af, at DUF fortsætter med den gode rådgivning og vejledning
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af medlemsorganisationer fra foråret, fordi der fortsat er brug for
understøttelse.

Christine orienterede om at arbejdsgruppen for den temapolitiske drøftelse
har haft et lille dialogmødet og nu arbejder med et udkast, som styrelsen
behandler i september.

3. Orientering om sommerpuljen

Formanden indledte punktet og gav en mundtlig præsentation af forløbet

og bevillinger i sommerpuljens to bevillingsrunder. Han åbnede herefter for
bemærkninger:
-

Det blev påpeget, hvor lidt bureaukrati og hvor få krav der var til

-

Det er positivt med støtten til lokalforeninger, men en selvstændig

ansøgerne i sommerpuljen ift. andre puljer.

pointe, at de landsdækkende organisationer ikke har modtaget
finansiel støtte.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Dansk Arabisk Partnerskabsprogram

Formanden indledte punktet og gav ordet til politisk konsulent Lea
Lybecker for en introduktion af projektet.

Herefter blev notatet og forslagene drøftet i mindre grupper. Fra den
efterfølgende drøftelse i plenum var hovedpointerne:
-

-

Forslag 1 om at lave en kampagne blev fravalgt. Det var styrelsens

vurdering, at kampagnen ikke kan stå alene og være en selvstændig
aktivitet, men evt. kunne indtænkes i konferencen.

Enighed om at vælge forslag 3 om at samle unge civilsamfundsledere.
Et ungemøde skaber direkte engagement og involvering af de unge
kerneaktører fra både den arabiske verden og Danmark. Ved at

forankre hos unge, kan de selv være med til at sprede metoder i deres
-

eget netværk.

Der var en længere drøftelse om den ønskede effekt af forslag 2. Der
blev fremhævet, at DUF herved rammer en bred målgruppe og kan
engagere unge, som ikke i forvejen er engageret. Samtidig ender

læringsmateriale hurtigt i glemmeboksen, så der var enighed om at
-

modellen skulle indebære workshops eller involverende skolebesøg.
Formålet med en skoletjeneste kunne være at styrke den

tværkulturelle dialog på skolerne ved at oversætte erfaringer og
metoder fra dialogambassadørene til en skolekontekst. Det er
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relevant for mange skoler og i DUFs ånd at sætte fokus på dialog og
-

holdningsudveksling på tværs af forskelle.

Styrelsen besluttede at forslag 2 kræver nærmere undersøgelse af

muligheder og ressourcer, som sekretariatet foretager på baggrund af
et mandat fra denne drøftelse. Ønske om at der i udviklingen af en

mulig skoletjeneste er blik for hvordan andre aktører succesfuld har
lavet skoletjenester (der blev nævnt FN forbundet, LGBT+ Ungdom
-

og KFUM-Spejderne).

Det var en pointe også at involvere arabiske unge fx
dialogambassadører i forslag 2.

5. Første behandling af budget 2021

Formanden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger og
spørgsmål.

Styrelsen vedtog første budgetudkast.
6. Politikudvikling

Formanden indledte punktet og kvitterede for at styrelsen havde
efterspurgt en behandling af dette emne. Han gav en mundtlig

præsentation af forskellige eksempler for udvikling af politik og åbnede
herefter for bemærkninger:
-

Styrelsen bør bestræbe sig for en mere stringent proces for hvordan

-

Der er et ideal for hvordan styrelsen ønsker at udvikle politik ved at

-

der udviklings ny politik, samt at sikre transparens.

involvere mange med god tid. Der skal dog også være en fælles

forståelse i styrelsen for at virkeligheden i nogle tilfælde er en anden.
Det kunne være en mulighed, at styrelsen har mere fokus på at have

fornemmelse for samfundets tendenser og politiske dagsordener for
at være på forkant med at udvikle politik på nye områder.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Delegeretmøde, 1.behandling af delegeretmødehæfte

Formanden indledte punktet og åbnede herefter for en gennemgang af
delegeretmødehæftet. Der var følgende bemærkninger:
-

Ift. årsberetningen: Ønske om at tilføje folkeoplysningsnetværk

-

Ift. årsberetningen: Ønske om at tilføje verdensmålsambassadørene

-

under foreningsudvikling.
under verdensmål.

Ift. årsberetning: I teksten om corona er det vigtigt at ramme en

balance for at vinkle situationen både positiv og negativ. Det er en
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fortælling om at DUF har gjort sit ypperste i at varetage paraplyens
-

-

interesse og uddelt støtte til mange lokalforeninger.

Spørgsmål vedrørende tidsfristen for temapolitisk drøftelse, som
arbejdsgruppen drøfter hvorvidt skal rykkes.

Det er afgørende, at der er fokus på tilgængelighed, sekretariatet
følger op med SUMH.

Ift. alkoholkultur er det vigtigt at styrelsen er med til at skabe rammer
for det sociale uden alkohol, fx ved at lave et brætspilsrum. Bifrost
stiller gerne brætspil til rådighed.

Ift. debatkulturen har alle et ansvar for hvordan vi taler med
hinanden. Dirigenterne har en opgave i at håndhæve

samværspolitikken og der skal overvejes, hvordan talerstolen bliver
tilgængelighed og mindre intimiderende.

Styrelsen vedtog notatet med ovenstående bemærkninger og vender tilbage
til en drøftelse omkring corona-forholdsregler og delegeretmøde på næste
styrelsesmøde.
8. Eventuelt

Clara opfordrede til at være med til en DUF-uddeling af på Verdens Bedste
Morgen i september.
Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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