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Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget

fødselsdagssang for Frederikke. Rebekka er tryghedsvært for aftenen.
Dagsorden og referater blev godkendt.
2. Generel orientering

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

-

-

At DUF har modtager næsten 200.000 kroner til oplysning om

folkeafstemningen om forsvarsforbehold, som kører lige nu på
DUFs kanaler og i pressen.

At DUF har deltaget i en debat om mere viden om rigsfællesskabet.
At DUF har arrangeret møde i demokratikommissionen om
magtudredningen.

At vi har holdt oplæg for uddannelsesordførerne om behovet for at

sikre adgang til uddannelsesinstitutioner for samfundsengagerende
foreninger.

At der har været inspirationsmøde med fødevareminister Rasmus
Prehn omkring de stigende priser og grøn omstilling.

Formandskabet har deltaget i første Advisory Board møde for
Ungdommens Techtopmøde.

At der har været afholdt sidste møde i nødpuljens bevillingsudvalg.
At der har været holdt generationstopmøde med samtalesalon hos
Ældresagen om den demokratiske samtale.

At der har været en del presse på forsvarsforbeholdet bl.a. med

forsideartikel i Politiken. Derudover har Radio 4 bragt indhold om
demokratikommissionen og der var et indlæg i Altinget om
Ukrainekrigen og foreningslivet.

Herefter orienterede Johan om at han er blevet valgt ind i MS-Rådet på

vegne af DUF, Frederik er valgt ind og har deltaget i første møde i 2030-

panelet og i Tuborg Fondets liveshow, Lukas har været til ungetræning i

NUBF på Utøya og til medlemsmøde i European Youth Forum i Bruxelles,
Frederikke og Martin har været til Musik & Ungdoms musikskoledage i

Tivoli, Kristian har deltage i receptioner i medlemsorganisationer på vegne
af DUF.

3. Unges præstationsfrie rum

Forkvinden indledte punktet og rammesatte kort undersøgelsen. Herefter
fik organisationskonsulent Simon Meggers ordet for en præsentations af
undersøgelsens første resultater.

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål og bemærkninger:
-

Stort ros til undersøgelsens fokus og spændende resultater.

Opbakning til undersøgelsens fokus. Vigtigt at DUF dykker ned i

frirum med særligt fokus på hvordan vi kan understøtte og fremme
frirumsfølelser i fællesskaber og foreningslivet.
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-

-

Spørgsmål vedrørende interviewpersonernes bredde og

uddannelsesbaggrunde, samt hvilke ord de unge sætter på
præstationsfede rum med udvikling og fordybelse.

Spørgsmål til pseudo-frirum, til hvordan ydre og indre

pres/forventninger spiller sammen og til sammenhængen mellem
ikke at have frirum og føle sig presset.

Styrelsen tog orientering om undersøgelsen til efterretning.
4. Revidering af lokalforeningspuljens retningslinjer og administration
Forkvinden indledte punktet og fortalte kort om kontekst og anledning til

revideringen af retningslinjerne og ændringer i sagsbehandlingen af puljen.
Styrelsen gennemgik herefter ændringerne i retningslinjerne og fra denne
drøftelse var hovedpointerne:
-

Det kan være svært at forstå, hvor de principielle diskussioner i

udvalgets behandling af ansøgninger ud fra retningslinjerne ligger.
Forkvinden uddybede hertil, at årsagen til en gennemgang af

retningslinjerne ikke er politisk, men udspringer af administrative
og juridisk grunde og på baggrund af nye krav fra Slots- og
Kulturstyrelsen. Styrelsens overvejelser og formål med
-

retningslinjerne enkelte dele videregives til udvalget.

Kravet om CVR-nummer i den ansøgende forening vil opleves som

en stor barriere for mange små lokalforeninger. Det skal DUF være
særlig opmærksom på. Udfordringen hænger også sammen med
tolkningen af det yderste led og gør sig særligt gældende for

foreninger som elevråd eller i ungdomsklubber. Der blev udtryk stor
bekymring om CVR-nummer kravet vil føre til at nogle typer

organisationer ikke benytter lokalforeningspuljen. Forkvinden

bemærkede hertil, at der ikke er noget politisk ønske om skabe

barrierer for særlige typer af foreninger, men at DUF overholder
gældende lovgivning. Udbetalingsloven kan opfattes som

udfordrende og DUF er i sit politiske arbejde optaget af at mindske
-

bureaukratiet for lokalforeninger.

Sekretariatet ser nærmere på den udfordring med at få CVR-

nummer, som gør sig gældende for ansøgere under 15 år uden

NemID/MitID eller andre udfordrede ansøgere, hvor en tolkning af
kontaktperson måske byder på mulig løsning. Forkvinden

konkluderede her, at DUF arbejder videre med udfordringen og har
en særlig opmærksomhed på disse grupper i vejledningen.
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-

-

Til rimelighedskravet i § 4 blev det bemærket, at det fortsat er

afgørende med at sikre bredden i udvalget for at have den størst
mulige foreningsforståelse.

Det blev drøftet, hvordan kravet i § 4 stk. 4 punkt c om lokal

forankring i praksis tolkes af udvalget. Herunder blev det bemærket,
at der i nogle foreninger en bekymring for tolkningen af den lokale
forankring. Forkvinden mindede om armslængde mellem styrelsen
og udvalgets arbejde, og at bevare udvalgets mandat til at træffe de
konkrete afgørelser ud fra retningslinjerne. Sekretariatet har i

revideringen af retningslinjerne ikke set anledning til ændring af
dette krav i retningslinjerne. Forkvinden følger op med
-

udvalgsformanden om bekymringen.

Der blev drøftet formuleringen af § 4 stk. 4 punkt d om politisk

valgkamp. Styrelsen besluttede at fastholde det nuværende udtryk

”enkeltkandidater”. Formålet med punkt d er at udelukke støtte til
ren kampagnevirksomhed, ikke almindelig foreningsaktivitet i
-

-

politiske organisationer.

Det blev drøftet at præciseringen af § 4 stk. 4 punkt f ikke udelukker
brug af honorarer i foreningsaktiviteter gentagne gange, men at

disse ikke må kunne sidestilles med ansættelse af fx undervisere.
Der blev spurgt ind til forståelsen af færre ansøgningsrunder.

Forkvinden uddybede, at ændringerne fra Slots- og Kulturstyrelsen

betyder, at DUF ikke længere kan overføre midler fra ét år til næste
år. Derfor er der et klart mål om at fordele alle midler hvert år. Med

de nye retningslinjer går DUF afsøgende til værks og afprøver om 6
-

runder uden at afsætte midler til hver runde fungerer.

Styrelsen besluttede at opdele den lange sætning i § 6 stk. 2, for at
gøre sætningen mere forståeligt.

Styrelsen efterspurgte tidligere statistikker omkring puljens

fordeling af midler, antal og typer af ansøgere, som den tidligere
styrelse har modtaget i 2020. Disse eftersendes med referatet.

Styrelsen vedtog de nye retningslinjer for DUFs lokalforeningspulje med de
to mindre ændringer. Styrelsen drøftelser om hensigten med ændringer
videregives til udvalget.

Forkvinden konkluderede derudover, at DUF særligt arbejder på at gøre

puljen tilgængeligt for elevorganisationer og ungdomsklubber ud fra de nye
krav. Sekretariatet undersøger de konkrete muligheder nærmere og har
derudover en særlig vejledningspligt omkring ændringerne i
retningslinjerne overfor de berørte ansøgere.
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Forkvinden konkluderede også, at styrelsen ønsker at få et større indblik i
puljen for at kunne sikre en bred søgning og der tilstræbes derfor en

orientering med indsigt i puljens statistik til efteråret 2022. I en kommende
behandling af puljen har styrelsen udvalgets og styrelsens mandat og roller
for øje, samt blik for konsistens i retningslinjerne.
5. Nyt projekt om demokratisk dannelse

Forkvinden indledte punktet og gav kort ordet til afdelingsleder Signe Bo
for at fortælle om forundersøgelsen.

Fra den generelle drøftelse om projektets tre spor var hovedpointerne:
-

-

Opbakning til alle tre spor, da det særligt handler om en

bevidstliggørelse og italesættelse af demokratiske værdier og
strukturer for børn og unge i foreningerne.

Foreninger og den demokratisk dannelse formes af værdier,

aktiviteter og strukturer i en vekselvirkning. Med projektet kan

DUF udvikle en overordnet ramme og et sprog, men MO'erne skal
selv arbejde med at få det til at passet helt ind i deres egen
-

organisation.

Det blev bemærket at demokratisk dannelse ikke nødvendigvis er et
selvstændigt mål i foreningerne, men en sideeffekt og et indirekte
produkt heraf. Derfor kan de være svært at skabe interessen for

-

emnet, da aktiviteter eller værdier står i organisationernes fokus.

Demokratisk dannelse kan være meget svært at forstå for de fleste,
fordi det kan være uhåndgribeligt og svæve på et teoretisk plan.
Derfor er det vigtigt at DUF finder det rigtige sprog eller et

differentieret sprog for at medlemsorganisationer kan deltage.
Fra drøftelsen om, hvordan projektet kan omsættes, var hovedpointerne:
-

Projektet handler ikke kun om udvikling af den demokratiske

dannelse hos den enkelte frivillig, men også om foreningsudvikling,
hvor foreningerne ser på deres barrierer og muligheder. Projektet

-

skal kunne rumme de forskellige foreningstyper.

Forslag til at kommunikere projektet på forskellige måder og sprog

til de forskellige foreningstyper. Der vil være stor forskel i måden at
tale om demokratisk dannelse mellem organisationer, som har

politiske handlinger som kerneaktivitet og dem, som laver andre
-

typer aktiviteter.

Demokratisk dannelse kan oversættes på forskellige måder for at
styrke forståelsen hos de forskellige typer af

medlemsorganisationer. For mange vil begreber som deltagelse og
indflydelse være mere håndgribeligt. For de ungdomspolitiske
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organisationer kunne konkrete udtryk være respekt, fordomsfri debat

og overholdelse af fælles regler og værdier. For religiøse organisationer
kan det nærmere oversættes til forpligtelse overfor hinanden og

menneskeværd. For udvekslingsorganisationerne giver udtryk som
-

inddragelse, feedback og høringer mening, samt udsyn til samfundet.

Forpligtelsen er interessant at dykke længere ned i, men forpligtelse
kan være svært at forstå ude i foreningerne. En måde at undersøge
det nærmere på er at spørge frivillige, hvorfor de har lyst til at

deltage, eller til at komme igen til næste aktivitet, eller til at stille
-

-

sig til rådighed.

Projektet skal fremme foreningernes forståelse for, hvordan man

bruger strukturer og arbejdsformer og måder at tale med hinanden
til at styrke og udvikle sin forening.

Konkrete ideer til værktøjer i projektet kunne være (1) et

demokratikompas, hvor foreningerne selv kan arbejde med en

bestemt retning indenfor demokrati i foreningen. (2) Et spejl, som

styrker forståelsen for, hvordan foreningen opfattes af andre. (3) Et
værktøj til at navigere mellem frirum og forpligtelse, fordi der er
mange mulige former for deltagelse i foreningerne, som

foreningerne ikke bruger. (4) Værktøj til at klæde lederne på i deres
funktioner som rollemodeller og initiatorer til at tale og
-

-

bevidstliggøre deltagelse og demokrati med de frivillige.

Vigtigt at projektet også udvikler et sprog og fortællinger om

foreningslivets styrker. Det er en vigtig historie udadtil at DUF
bliver bedre til at fortælle, hvad foreningslivet kan.

Forslag til at bruge tværfaglige metoder (som i Bryd Ekkokammeret)
til at skabe en fælles dialog om de værdier, som forskellige

organisationer knytter til demokratisk dannelse. Ved at mødes i

dialog på tværs af paraplyen kan DUF udvikle et sprog og bygge bro
på tværs af forskellige skillelinjer. Vigtigt at DUF bliver ved med at
-

udfordre os selv både ved at kigge indad og udad.

I projektet er der læringer at hente både på tværs i paraplyens
diversitet, men også uden for DUF.

Styrelsen vedtog det nye projekt om demokratisk dannelse med de tre
beskrevne spor.

6. Afslutning på projektet Alle Unge Med i Fællesskabet

Forkvinden indledte punktet og gav ordet til afdelingschef Signe Bo for en

præsentation af resultaterne i Alle Unge Med i Fællesskabet. Efterfølgende
blev der åbnet for bemærkninger:
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-

Stort ros til projektet, som har gjort et komplekst og fluffy emne

-

Det er lykkes at knytte forskning og teoretisk overbygning til et

-

mere konkret og anvendeligt.

projekt, som også har skabt udvikling og udviklet konkrete
værktøjer og metoder.

Det har været en stor og positiv oplevelse for de deltagende
foreninger i projektet.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Eventuelt

Opfordring til at deltage i fredagsbaren for sekretariatet og styrelsen på
fredag.

Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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