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Styrelsesmøde 26-01-2022 

 
Tilstede: Christine Ravn Lund, Emilie Vindfeldt-Bottke, Frederik 
Enevoldsen, Frederik Vad, Frederikke Nørring Levison, Johan Hedegaard 
Jørgensen, Katrine Seier, Kristian Lausten Madsen, Kristine Svinning 
Valeur, Lucas Skræddergaard, Mathias Green, Martin Flindt Nielsen, 
Michala Lykke Nielsen, Nikolaj Oksen, Oskar Vellev, Pernille Madsen, 
Rebekka Kongsgaard Andersen  
 
Tilstede fra sekretariatet: Cathrine Næsby (under punkt 1-3), Daniel 
Branislav Christensen (under punkt 1-7), Daniel Honoré Jensen, (under 
punkt 1-9), Freja Fokdal (under punkt 7), Louise Juul Jensen, Marie 
Helmstedt (under punkt 1-3), Mia Syberg (under punkt 5), Merle Singer-
Lippert, Signe Bo (under punkt 1-3),  
 
Derudover deltog Nicolai Boysen, bestyrelsesmedlem i YFJ, med oplæg 
under dagsordenpunkt 4. 
 
Afbud: Caroline Erup Friis, Sofie Kuhn 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Midtvejsafrapportering på DUFs strategi for 2021 
4. Introduktion til DUFs engagement i Europa og Norden 
5. Evaluering af Delegeretmødet 2021 
6. Vedtagelser fra Delegeretmøde 2021 
7. Folkemødet 2022 
8. Evaluering af indsatsen til KV21 
9. Indsats til kommende Folketingsvalg 
10. Eventuelt  

REFERAT 



 

 

 

Side 2 

Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget. 
Johan er tryghedsvært for aftenen. 
 
Dagsorden og referater blev godkendt. 
 
2. Generel orientering 
Forkvinden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer. 
 
Forkvinden orienterede om, at: 

- Hun har deltaget i møde i sektorpartnerskab under 
kulturministeriet inden jul omkring coronaretningslinjer.  

- Hun har haft et møde med MF’ere fra Grønland og Færøerne 
omkring DUFs rigsfællesskabsprojekt. 

- Hun har deltaget i første møde i Rådet for Børns Læring. 
- Hun har deltaget kort i ungdomsdelegaternes opstartsweekend. 
- DUF offentliggør årets ungdomskommune og overrækker prisen i 

slutningen af ugen. 
- Formandskabet har drøftet muligheden for at DUF søger om EU 

støttemidler til civilsamfundet i Danmark. Sekretariatet er startet 
med en afsøgende forberedelsesproces. 

- Johan og Christine tager på til Kenya i vinterferien med DUFs 
projekt ”Ungenetværket PARTICIPATE”. Styrelsen vil i løbet af 
den næste uge modtage en liste over flere rejseaktiviteter i 2022, 
som man kan melde sig til. 

 
Christine orienterede desuden om at styrelsen drøfter grobundsreglerne fra 
seminaret endeligt på næste styrelsesmøde. Frederik orienterede kort om 
prekariatsundersøgelsen og Louise orienterede kort om situationen på 
sekretariatet.  
 
3. Midtvejsafrapportering 
Forkvinden indledte punktet og refererede til at afrapporteringen allerede 
blev behandlet lidt mere uformelt på seminaret til de forskellige oplæg fra 
afdelingslederne. Herefter åbnede hun for spørgsmål og bemærkninger: 

- Der var et generelt ønske om at afrapporteringen fremadrettet 
henviser/linker til materiale og viden. 

- Opfordring til at bruge demokratianalysen endnu mere aktivt og 
formidle resultaterne bredt. 
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- Der var uddybende spørgsmål omkring indsatsen til KV21 og besøg 
på hjemmesiden, som sekretariatet svarede på fik 
overgennemsnitlig mange besøg.  

- Der var nysgerrighed omkring resultaterne fra tech-analysen i 
samarbejde med Mandag Morgen, som sekretariatet sender på mail. 

- Der blev flaget en åben høring i børne- og undervisningsudvalget 
om dannelsesbegrebet på den nye læreruddannelse, som DUF kunne 
deltage i. 

- Uddybende spørgsmål vedrørende forum for Psykisk Mistrivsel. 
- Der blev fremhævet en stor glæde og taknemmelighed for at hjælpe 

medlemsorganisationerne igennem corona, særligt med 
hjælpepakker og konkurspakker nationalt. Hjælpen har været 
centralt for MO’erne.  

- Økonomisk stabilitet er afgørende for foreningernes virke og trivsel. 
Vigtigt, at der fortsat er fokus på at sikre gode vilkår nationalt. 
Ønske om at DUF fremadrettet også har en opmærksomhed på at 
en presset økonomi også betyder pressede frivillige med 
udfordringer på engagement. 

- Ros til at DUF har formået at skabe klarhed omkring 
coronaretningslinjerne. Det har givet sikkerhed i fx de kirkelige 
børne- og ungdomsorganisationer.  

- Der blev spurgt nærmere ind til omfang og karakter af henvendelser 
og DUFs hjælp under konsulentydelser, som sekretariatet gav 
eksempler på. 

- Spørgsmål til trænerpuljen, som har været udført i en piloudgave og 
som har været udfordret under corona. 

- Ros til projektet mellem SUMH og DUF. 
- Afrapporteringen nævner ikke fremtidigt engagement omkring den 

nationale ensomhedsstrategi, men foregår drøftelser om at 
strategien fortsætter. 

- Der var spørgsmål til medieforhandlingerne, hvor forkvinden 
henviste til mediepapiret vedtaget af styrelsen. 

- Stort ros til sekretariatet om processen med at gennemskrive 
retningslinjerne på den internationale pulje. Baglandet oplaver 
virkelig god vejledning fra sekretariatet i de internationale projekter 
og særligt pixibogen fungerer. Der er efterspørgsel på endnu mere 
inspiration og netværk på området. 

- Stort ros til ungdomsdelegatprogrammet og glade delegater, som 
har følt sig godt klædt på og gør en forskel med deres virke. 

- Stort ros til det fokuserede og konkrete arbejde på rammevilkårene 
for foreningslivet, som også blev uddybet på seminaret.  

- Vigtigt med en proces for at afgrænse den juridiske rådgivning. 
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- Spørgsmål til arbejdsgruppen om bank og foreninger under Finans 
Danmark. Sekretariatet uddybede omkring arbejdet med 
vejledningsmateriale i efteråret og at arbejdet fortsætter i resten af 
året. Kæmpe ros til fremdrift og DUFs arbejde med den 
problematik, som fylder på tværs lokalforeninger i paraplyen. 

- Ønske om at styrelsen fremadrettet bliver orienteret om 
prioriteterne i puljer, særligt når fristerne bliver rykket.  

- Ros til at afrapporteringen har skrevet frem, hvor MO’erne er 
inddraget. 

 
Styrelsen tog afrapporteringen til efterretning. 
 
4. Introduktion til DUFs engagement i Europa og Norden 
Forkvinden indledte punktet og gav herefter ordet til Nicolai Boysen for en 
introduktion til områderne. Herefter blev der åbnet for spørgsmål og 
dialog. 
 
Der udsendes en mail, hvor man skriftligt kan tilkendegive interesse for at 
overtage repræsentationer på de europæiske og nordiske område. Herefter 
fordeler FU repræsentationerne. 
 
5. Evaluering af delegeretmøde 
Forkvinden indledte punktet og åbnede for bemærkninger til de forskellige 
elementer af delegeretmødet. Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- I forhold til samvær var der positive tilbagemeldinger og styrelsen 
bemærkede at øget fokus på samvær har spillet positivt ind i 
arrangementet. Også de yngste deltagere fra DSE synes det var en 
god oplevelse, de følte sig velkommen og det var en sjov aften. 
Oplevelse af at det var ”nemt” at være med til det sociale program 
og stort ros til at lave et godt arrangement.  

- Ift. lokationen blev det bemærket, at det gerne måtte være tættere 
på København næste år, ligesom det skal være nemt at komme fra 
stationen til stedet. Afgørende, at der er værelser nok til alle. 

- Nyborgstrand har bedre faciliteter, men barren for det sociale er 
højere pga. priser i hotel og øl. Det skal der tages hensyn til. 

- Ønske om at skifte pladser i salen, så alle kan sidde foran et år. 
- Forslag til at gå tilbage til online afstemninger, fordi der var bedre 

tid til at stemme og der ved stemmetælling ikke er mulighed for at 
ombestemme sig efter den første indikation. 

- Rigtige gode dirigenter i år. 
- Vigtigt med klarhed, hvordan blanke stemmer tæller. 
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- Det er en lang dag og det var svært at deltage i workshop sidst på 
dagen. Ønske om mere luft i programmet og kun én workshop. 

- Styrelsen drøftede at det er ærgerligt, at færre er på talerstolen. 
Ønske om flere og bredde på talerstolen. STY-medlemmer tager selv 
et ansvar med i grupperingerne, men frem mod næste DM skal der 
drøftes andre initiativer også. Kan DUF skubbe til barrierer og finde 
andre deltagelsesformer?  

- Styrelsen drøftede, at nogle MO’er ikke deltager i delegeretmøde, 
herunder at man tidligere har forsøgt at få flere med. Der var forslag 
om at ringe til organisationerne forud for næste DM. 

- Registrering af køn blev drøftet. Sekretariatet bemærket at tælling 
af køn er delegeretmødevedtaget. 

- Ønske om at materialet bliver formidlet gennem andre former for 
kommunikation som fx videoer. SUMH tilbyder gerne at rådgive. 

- Styrelsen drøftede materialet og herunder at tilbagemeldingerne er 
blandet. Nogle har savnet et fysisk hæfte, andre har synes det gav 
mening med digitalt materiale. Gerne med en reminder om at 
uploads er klar på mail. 

- Tilbagemeldingen om workshops er meget blandet og afspejler 
bredden i paraplyen. Nogle synes workshops var for ukonkret, for 
andre det var dagens højdepunkt. Nogle deltagere var ikke glade for 
workshops og der blev forslået, hvorvidt dele af programmet som fx 
workshoppen kunne være frivillige frem for obligatorisk. For nogle 
organisationer er det meget nemmere at deltage i et mindre, trygt 
workshoprum frem for fra talerstolen. 

- I forhold til workshoppens indhold savnede nogle et større udbytte 
af workshops, så workshops i højere grad afspejler DUFs viden og 
kvalificerede oplæg. Andre savnede mere erfaringsudveksling og 
netværk i workshops.  

- Enighed om at anerkende, at organisationerne bidrager meget 
forskelligt i plenum og workshops. Balancen er derfor vigtigt.  

- Meningsfuld at medarbejderne faciliterede workshops frem for 
styrelsesmedlemmer. 

- Næste år skal det være mere tydeligt, hvad formålet med 
workshoppen er.  

- Det blev bemærket, at bilaget til styrelsens behandling af 
evalueringen af delegeretmøde ikke er overskuelig nok. 

 
 
 
6. Vedtagelser fra Delegeretmøde 
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Forkvinden indledte punktet og herefter gennemgik styrelsen hver af de tre 
udtalelser.  
 
Fra drøftelsen om fritidsjobudtalelsen: 

- Udtalelsen indgår i DUF interessevaretagelse. 
- Forslag til at spille forslag ind til regeringen, om at antallet af unge 

med fritidsjob skal være tilbage på samme niveau som inden 
finanskrisen. Andre forslag kunne være at facilitere netværk med 
arbejdsmarkedets partner og skabe en dialog. 

- Forslag til at spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø vil kunne spilles 
ind i evaluering af arbejdsmiljøregler. Vigtigt at vi tager unge 
alvorligt i arbejdstilsyn og arbejdsmiljø. 

- Ønske om DUFs arbejde med temaet ikke er ensidig ved kun at se 
på arbejdsgiverne, men også på hvordan reguleringer skaber 
barrierer. 

 
Fra drøftelsen om børnekonventionen:  

- Det handler særligt om at børn kender til deres rettigheder og at 
DUF markerer sig på dette værdispørgsmål. 

- Forslag til at DUF indgår mulige partnerskaber og repræsenterer 
holdningerne, hvor der hvor det giver mening. DUF kan være en 
stærk spiller ind i det arbejde, som allerede foregår andre steder. 
Frederikke flagede, at hun sidder i UNICEF frem til marts. 

- DUF har muskler og kan åbne døre for denne sag. Forslag til at 
bruge eksisterende anledninger som fx børnenens kampdag til at 
tale for sagen. 

- Det er vigtigt at tage hensyn til prioritering og ressourcespørgsmål. 
Der er et hensyn til andre dagsordener i DUF. 

- Forslag til at DUF kan facilitere og dele erfaringer på tværs af 
paraplyen i DUF omkring børnerettigheder. 

- Forslag til at DUF afsøger de steder, hvor konventionerne ikke 
overholdes for at finde konkrete sager til at deltage i debatten. 

 
Fra drøftelsen om foreningslivet: 

- Forslag til at DUF særligt arbejder for at styrke adgangen til 
foreningsfaciliteter (herunder land-by), samt på afbureaukratisering. 

- Indgår i at folkeoplysningsloven bliver evalueret. 
- Fritidspasordning er stadig en klar målsætning, men der er også 

andre strukturelle barrierer. Fritidspasset er ikke den eneste løsning 
og derfor kunne sociale initiativer være en mulighed.  

- DUF skal indsamle den konkrete viden fra lokalforeninger for at 
have fingeren på pulsen.  
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- Der var et spørgsmål om hvorvidt driftstilskud indgår i lokale 
rammevilkår, fordi sociale organisationer kører mange projekter og 
derfor afhængige af projektøkonomi. Forkvinden uddybede, at 
udtalelsen handler mere om lokalforeningerne og de forskellige 
vilkår i kommunerne. 

 
Forkvinden kvitterede for en god drøftelse og de mange gode ideer og 
forslag, som styrelsen har spillet på banen. DUF kan ikke rykke på alle af 
dem, men de indgår i porteføljen af det videre arbejde med udtalelserne. 
 
7. Folkemøde 2022 
Forkvinden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger. 
Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Bred opbakning til indsatsens formål. 
- Ift. styrelsens deltagelse skal der være en fornuftig balance i at have 

en aktiv rolle og hjælpe DUF. Det er ikke kun en badebillet, men 
styrelsens ressourcer skal bruges. Vigtigt at styrelsen er selvdreven 
og forhåbentlig kan understøtte formandskabet aktiviteter. 

- DUF skal brug tid på at tale med andre interesseorganisationer om 
folkemødets fremtid og udviklingen af folkemøde, for at blive 
afklaret omkring de langsigtede udsigter for DUFs deltagelse. 

- Ift. input til aktiviteter blev det forslået at lave arrangement om 
børnekonventionen, et arrangement med biskopperne om unge og 
at tematisere unges usikre arbejdsforhold. 

- Nogle organisationer er stærkere end andre og derfor skal DUFs 
scene kan prioriteres, så det ikke er først-til-mølle. 

- Ift. DM i Debat sker der ikke nogle ændringer frem mod i år, men 
DUF arbejder altid for at skabe mere og bedre dialog.  

- Ift. praktisk var der et ønske om at scenen afspejler hele parpalyen 
og at der er nok gullasch til alle. 

 
Styrelsen vedtog Folkemødeindsatsen. I forhold til styrelsesmedlemmernes 
deltagelse udsendes en mail med konkrete informationer om at deltage. 
 
8. Evaluering af KV21 
Forkvinden indledte punktet og gav kort ordet til Daniel Honoré. 
Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne: 

- Spørgsmål til nyhedsbrevenes indhold, som sekretariatet uddybede 
var let og populært materiale. 

- Virkelig positivt at sammentænke Demokratiets Dag og 
kommunalvalget, det giver mening. 
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- Positivt at vi fortsat arbejder på at finde fast finansiering af 
valgdeltagelsesundersøgelsen. 

- Meningsfuld fortsat at sparre og vejlede på området. 
Styrelsen tog evalueringen til efterretning. 
 
9. Folketingsvalget 2022 
Forkvinden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger. 
Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Forslag til at DUF Skære ned på det politiske indhold for at 
prioritere at lægge indsatsen inden Folketingsvalget. Række ud til 
regeringen og Folketinget i arbejdet med at hæve valgdeltagelsen og 
lægge en indsats allerede før en egentlig valgkamp. 

- God prioritering og formål, men DUF bør også have en holdning og 
markere sig på unge mærkesager. Mærkesager er ikke topprioritet, 
men med få, gode mærkesager kan DUF slå igennem.  

- Stærkt med undersøgelse af valgdeltagelse, da den er vigtig for at 
kvalificere fremtidigt arbejde og for at være vidensaktør. 

- Savner fokus på evaluering af valgindsatsen. Sekretariatet uddybede 
at DUF løbende sidder for bordenden i et demokratinetværk, hvor 
der nørdes og evalueres omkring valgdeltagelse og indsatser. 

- Ift. at hæve valgdeltagelse kan DUF med fordel målrette sin indsats 
til de steder, hvor debatter og valg ikke naturligt sker. Forslag om at 
DUF faciliterer debatter med unge temaer og unge kandidater, hvor 
debatter er virkemidlet til både at hæve stemmetallet og agere på en 
ungdomsdagsorden. Konkret kunne DUF forberede debathold for 
hver storkreds med et klart koncept og set-up for debatterne, som 
kan eksekveres, så snart der udskrives valg. Forskellige 
grupperinger under DUF kunne indtænkes og inddrages i 
konceptet. 

- Forslag til at DUF gør det nemt for unge kandidater at overtage 
kvalificerede ungetemaer og holdninger. Det vil også være gavnligt 
for STY-medlemmer. 
 

Styrelsen vedtog formål og rammerne for indsatsen.  
 
10. Eventuelt 
Christine flagede kort at styrelsen også bedes tilkendegive interesse for at 
sidde i DUFs uddannelsesråd. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 


