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Styrelsesmøde 21-09-2022 

 
Tilstede: Caroline Erup Friis, Emilie Vindfeldt-Bottke, Frederik Enevoldsen, 
Frederikke Nørring Levison, Johan Hedegaard Jørgensen, Kristian Lausten 
Madsen, Kristine Svinning Valeur, Lucas Skræddergaard, Martin Flindt 
Nielsen, Michala Lykke Nielsen, Oskar Vellev, Pernille Madsen, Rebekka 
Kongsgaard Andersen, Sofie Kuhn 
 
Tilstede fra sekretariatet: Louise Juul Jensen, Merle Singer-Lippert, Mia 
Jørgensen, Line Novél (under punkt 9-11), Nina Lundbye (under punkt 1-3), 
Fredrik Jakobsen (under punkt 4-6), Julian Lo Curlo (under punkt 7), 
 
Afbud: Christine Ravn Lund, Katrine Seier, Frederik Vad, Nickolaj Oksen, 
Mathias Green 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Udviklingsområder og nye aktiviteter i DUFs Globale Ungeprogram 2023 
4. Orientering om årsregnskabet for 2021 
5. Orientering om tipsregnskabet for 2021 
6. Budget 2023 til drøftelse i 1. behandling 
7. Opdatering af DUFs Europapir 
8. Første vedtagelse af materiale til Delegeretmøde 2022: dagsorden, 

forretningsorden, mm. 
9. Evaluering af DM i Debat 2022 
10. Orientering om udvikling af Demokratiets Dag 2022 
11. DUFs fremadrettede engagement i Den Ny Demokratifond 2023-2025 
12. Rejsefortællinger 
13. Eventuelt  

REFERAT 



 

 

 

Side 2 

Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Næstformanden ledte mødet, da forkvinden var til i FNs generalforsamling i 
New York. Næstformanden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev 
sunget Nu falmer skoven trindt om land. Rebekka er tryghedsvært for aftenen. 
 
Dagsorden blev godkendt. 
Der var et enkelt spørgsmål til uddybning af FU-referatet fra august omkring 
investeringer i relation til Rusland, hvor næstformanden uddybede, at DUF nu 
ikke har investeringer i Rusland.  
 
2. Generel orientering 
Næstformanden introducerede punktet, og åbnede herefter for korte 
orienteringer. 
 
Næstformanden orienterede om:  

- DUF får mulighed for at kapacitetsopbygge Ungepaneler / Youth 
Sounding Board i MENA-regionen i de næste 5 år.  

- Det er lykkes at opnå fuld finansiering til en 
valgdeltagelsesundersøgelse til Folketingsvalget. 

- DUF har desværre ikke fået tildelt den store bevilling fra EU, som vi 
søgte om inden sommeren. Vi klarede ansøgningen godt, men andre 
gjorde det endnu bedre. 

- Orientering om at FU har drøftet de økonomiske konsekvenser ved 
den høje inflation for ungdommen på sidste FU-møde og har besluttet, 
at DUF udtaler sig på områder med følgende linje: DUF anerkender, at 
inflationen gør det svært for mange grupper i samfundet at få 
økonomien til at løbe rundt. DUF vil aktivt påpege, at man skal huske, 
at inflationen også rammer de unge, hvilket mange glemmer. 

- Som opfølgning fra evalueringen af det sociale i styrelsen på sidste 
STY-møde foreslog formandskabet at prioritere deltagelse til det 
sociale i forbindelse med julefrokosten den 25. november, 
delegeretmøde den 3. december og strategiseminaret 20.-22. januar.  

 
Næstformanden nævnte følgende aktiviteter siden sidste møde:  

- Der har været arrangeret foreningsbesøg med skatteministeren, hvor 
forkvinden tog udfordringen omkring CVR-numre op. 

- Der har været holdt møde med Morten Dahlin om fritidsjobs. 
- Der har været holdt kaffemøde med udviklingsministeren om DUFs 

engagement og udviklingsmidler. 
- DUF har afholdt Tipsudvalgsmøde. 
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- DUF har afholdt stort lanceringsevent for frirumsundersøgelsen. 
- DUF har afholdt konferencen om unge udenfor job og uddannelse 

sammen med DE og DEA med input til reformkommissionen. 
 
Lucas fortalte, at han har været i Finland for at organisere valgkampen til 
bestyrelsen i YFJ. Frederikke har deltaget i første styregruppemøde i projektet 
for unge i Grønland, Færøerne og Danmark. Styregruppen har blandt andet 
arbejdet med et navn eller undertitel til projektet ”Sjómaq”. Kristine har 
deltaget i første styregruppemøde under NORD-projektet og herunder 
forberedt Ungetinget i Sverige. Kristine og Pernille har deltaget i møde om 
uddannelsesrådet, herunder drøftelse af uddannelsesporteføljen. 
Pernille fortalte om, at DUF har afholdt Foreningskalas, hvor bl.a. Pernille 
deltog. 
 
3. Udviklingsområder og nye aktiviteter i DUFs Globale Ungeprogram 

2023 
Næstformanden indledte punktet og gav herefter ordet til internationale chef 
Nina Lundbye for en kort præsentation af punktet. 
Sofie erklærede sig inhabil pga. sin arbejdsplads og forlod diskussionen. 
 
Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne:  

- Der blev udtrykt stor opbakning til, at interessevaretagelse er et 
afgørende fokus fremadrettet. 

- Vigtigt at DUF tager visumudfordringerne op, da det er en stor 
barriere.   

- Stort ros for at sammentænke Østeuropa-projekterne og at have fokus 
på synergierne. 

 
Styrelsen vedtog de fremsatte nye tiltag og fokusområder for GUP 2023.  
 
4. Orientering om årsregnskabet 2021 
Næstformanden indledte punktet og gav ordet til administrationschef Fredrik 
Jakobsen for en præsentation af regnskabet. Herefter blev der åbnet for 
bemærkninger: 

- Der var spørgsmål til de anbefalinger, som revisorerne har haft til dette 
årsregnskab. Administrationschefen uddybede, at der arbejdes med 
disse bemærkninger. 

 
Styrelsen tog årsregnskabet 2021 til efterretning. Årsregnskabet indstilles til 
delegeretmødets vedtagelse.  
 
5. Orientering om tipsregnskabet 2021 
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Næstformanden indledte punktet og gav ordet til administrationschef Fredrik 
Jakobsen for en præsentation af tipsregnskabet. Der var ingen bemærkninger. 
 
Styrelsen tog orienteringen om tipsregnskabet 2021 til efterretning. 
 
6. Budget 2023 til drøftelse i 1. behandling 
Næstformanden indledte punktet med en bemærkning om, at dette er første 
udkast til et budget, og at der er usikkerheder forbundet med et budget så 
tidligt på året. Herefter gav han ordet til administrationschef Fredrik Jakobsen 
for en præsentation af budgetforslaget. Hovedpointerne fra drøftelsen var:  

- Der var spørgsmål til nedskrivning af det internationale område og 
betydningen for sekretariat, som generalsekretæren uddybede. 

- Der var spørgsmål til indtægterne omkring lokalforeningspuljen under 
specifikation 2, som administrationschefen uddybede. 

- Der var spørgsmål til, hvad rapid respons dækker over, samt spørgsmål 
til Ny Demokratifond, som administrationschefen uddybede. 

- Der var spørgsmål til ungeanalysen, som administrationschefen 
uddybede. 

 
Sekretariatet arbejder videre med budgetudkastet, som fremlægges til 
andenbehandling i oktober. 
 
7. Opdatering af Europapapiret 
Næstformanden indledte punktet og gjorde opmærksom på, at Europapapiret 
skal genbekræftes af styrelsen, da det faktisk allerede er udløbet. Fra den 
efterfølgende drøftelse var hovedpointerne: 

- Stor opbakning til de fremsatte opdateringer af papiret. Indholdet 
sætter fortsat en meningsfuld retning for europaarbejdet. 

- Ønske om at bruge samme stavemåde til Brexit-afstemningen i hele 
papiret. 

 
Styrelsen vedtog alle opdateringer af Europapapiret med ovenstående 
bemærkninger. 
 
8. Første vedtagelse af materiale til Delegeretmøde 2022: dagsorden, 

forretningsorden mm. 
Næstformanden indledte punktet og gennemgik herefter de forskellige 
punkter i bilaget én efter én: 

- Der blev spurgt, hvorvidt stemmeproceduren foregår i hånden eller 
elektronisk. Næstformanden uddybede, at der stemmes i hånden eller 
på stemmesedler. 
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- Der var spørgsmål til, hvornår kontingenterne sidst er blevet reguleret. 
Styrelsen drøftede kort, hvad formålet med kontingentet er, og hvordan 
beløbet fastsættes. Sekretariatet undersøger spørgsmålet og vender 
tilbage. Tilføjelse efter mødet: Sekretariatet oplyser, at kontingenterne sidst 
blev reguleret med nye takster i 2013.  

- Der var en drøftelse af alkoholkulturen på Delegeretmøde, og hvordan 
styrelsen praktisk griber det an at undgå værelsesfester. Der var både 
en bekymring, og der blev udtrykt, at DUF ikke skal udøve kontrol, 
men vise tillid til deltagerne. Næstformanden tager det med videre til 
en konkret diskussion i FU, men fremhævede også, at alle i styrelsen 
har et ansvar for at tale med deres delegationer og delegationsledere 
om samværspolitikken.  

- Ønske om at tilføje kontaktoplysninger til samværspolitikken. 
- Der var et spørgsmål til tryghedsværter, og hvilken rolle de her, 

herunder at de ikke nødvendigvis behøves at være ansatte i 
medlemsorganisationer. 

- Ift. tidsplan var der et ønske om at afsætte mere tid (ca. 10 min ekstra) 
til vedtægtsændringer, eftersom styrelsen arbejder på et forslag. 
Styrelsen drøftede kort, hvordan tidsplanen forholder sig til 
forsinkelser. Der var enighed om, at dirigenterne leder mødet godt, 
men at styrelsen lægger op til at anden del af den temapolitiske 
drøftelse sløjfes ved store tidsoverskridelser. 

- Ift. årsberetning var der spørgsmål til placeringen af afsnittet ”DUF i 
debatten”, til at overskriften ”Ungetinget” dækker hele NORD-
projektet, samt ønske om en ny formulering af ”Samarbejde i Norden” 
frem for ”mod Nord”.  

- Styrelsen drøftede kort, hvordan og med hvilke hensyn, bordplanen 
lægges. Herunder blev der nævnt et ønske om, at grupperinger sidder 
sammen, og at der roteres i lokalet, så det ikke er de samme som sidder 
sammen. FU drøfter, om en politisk repræsentant understøtter 
sekretariatet i at lægge planen.  

 
Styrelsen indstiller dagsorden, forretningsorden, stemmetællere, kontingenter, 
samværspolitik og mandat til tryghedsværter til delegeretmøde. Styrelsen tog 
tidsplanen til orientering med ovenstående bemærkninger, samt gav 
ovenstående bemærkninger til dispositionen til årsberetningen. 
 
9. Evaluering af DM i Debat 2022 
Næstformanden indledte punktet og gav ordet til afdelingschef Line Novél for 
en præsentation af evalueringen. Herefter blev der åbnet for bemærkninger. 
 
Fra drøftelsen var hovedpointerne: 
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- Gode overvejelser om at sætte klart ind overfor samarbejdet med 
Politiken, herunder var der et stort ønske om at rykke finalen til 
hovedscenen, for at Politikens scene ikke begrænser adgang for et stort 
publikum. 

- Ros til en rigtig god afvikling i år til sekretariatet. 
- Flere organisationer i DUF-paraplyen kunne ønske sig et andet 

koncept med mere fokus på dialog og samtaleformat, fordi deltagelsen 
er så skæv. Der er en bekymring om, at konceptet kan tolkes som 
værende i strid med mange grundlæggende værdier i DUF, da det ikke 
er en kulisse, som giver plads til den brede ungdom. Arrangementet er 
med til at reducere politisk debat til retorik og træning, hvor politisk 
uenighed bliver til et stort show – frem for at fordre den gode 
debatkultur, det gode argument og at lytte til modparten.  

- Omvendt blev det fremhævet at DM i Debat giver en stor scene for 
unge i politisk debat på Folkemøde, og at der også i DUFs aktiviteter 
skal være plads til særlighed ved at henvende sig til bestemte deltagere. 
Det tiltrækker et stort publikum, promoverer DUF og er et unikt fokus 
på unge meningsdannere. Desuden er det med til at sætte egne 
holdninger i centrum, og det skaber en meningsfuld debat på vegne af 
det, man selv mener – frem for andre debatkonkurrencer. 

- For andre giver det mening at beholde formatet, men der er behov for 
opmærksomhed på den slagside, projektet har. DUF kan arbejde med 
at styrke fokus på de gode argumenter, debatløftet og at fremme den 
ordentlige debatform. DUF er allerede godt i gang med at trække i den 
retning overfor Politiken og værten.  

- De indledende runder skal understøtte alle deltagere, frem for at 
enkelte opnår stor træning. Selektionen sker hurtigt og de indledende 
runder skal være mindre ekskluderede. Værten skal ikke opfordre til at 
buhe og det er problematisk, at debattører bliver afbrudt af publikum. 
Opfordring til også at tage det med til baglandet i de deltagende 
organisationer, så de indledende runder kan blive inkluderende. 

 
Evalueringen blev taget til efterretning med ovenstående bemærkninger. 
 
10. Orientering om udvikling af Demokratiets Dag 
Næstformanden indledte punktet og gav ordet til afdelingsleder Line Novél for 
en indledende bemærkning. Herefter blev der åbnet for bemærkninger: 

- Positivt med de nye initiativer og opbakningen til, at projektet løbende 
udvikles og tænkes ind i aktuelle emner. 

- Positivt at NEXT er med i år. Tilbud om at DUF kan række ud til 
elevorganisationerne og fagbevægelserne, hvis der er udfordringer med 
at få adgang til nogle uddannelsesinstitutioner.  
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- Projektet er virkelig et kerneområde for DUF og klart forankret i 
DUFs demokratiområde. Det er også et eksempel på, at 
medlemsorganisationer i samarbejdet bruger virkelig mange kræfter 
og mange timer i projektet. 

- Lucas fortalte at dette er blevet brugt som et best practise i europæiske 
sammenhænge i YFJ. 

- Opfordring til at lave god formidling fra dette års Demokratiets Dag i 
videoer, billeder osv. for at sikre fremtidig finansiering og 
interessevaretagelse. 
 

Styrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
11. DUFs fremadrettede engagement i Den Ny Demokratifond 2023-2025 
Næstformanden indledte punktet og gav ordet til afdelingsleder Line Novél for 
en introduktion til Ny Demokratifond. Herefter blevet der åbnet for 
bemærkninger: 

- Der var stor opbakning til projektet og den værdi i regionen.  
- Der var spørgsmål til, hvorvidt Armenien er helt udelukket fra at 

deltage i projektet, og hvorfor man valgte, at ungdomsrådet fra 
Aserbajdsjan deltager. Sekretariatet uddybede, at Armenien ikke har et 
fungerede ungdomsråd på nuværende tidspunkt, og at det kan være 
svært, at både Aserbajdsjan og Armenien deltager i samme projekt. På 
sigt er der måske en mulighed for samarbejde med et opstående 
ungdomsråd. 

 
12. Rejsefortællinger 
Næstformanden gav ordet til Kristian, Lucas og Johan for at fortælle om deres 
seminar med den Ny Demokratifond i Aserbajdsjan. 
 
13. Eventuelt 
Frederik orienterede om, at forretningsudvalget har drøftet overnatning fra 
fredag til lørdag på delegeretmødet og ønsker at fastholde, at styrelsen får 
tilbudt overnatning gennem DUF fra lørdag til søndag. Sekretariatet sender 
flere informationer ud. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 


