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Styrelsesmøde 12-10-2022 

 
Tilstede: Caroline Erup Friis, Christine Ravn Lund, Frederik Enevoldsen, 
Frederikke Nørring Levison, Johan Hedegaard Jørgensen, Katrine Seier, 
Kristian Lausten Madsen, Kristine Svinning Valeur (fra punkt 4), Lucas 
Skræddergaard, Mathias Green, Martin Flindt Nielsen, Michala Lykke 
Nielsen, Nikolaj Oksen, Oskar Vellev, Pernille Madsen, Rebekka 
Kongsgaard Andersen og Sofie Kuhn 
 
Tilstede fra sekretariatet: Fredrik Jakobsen (under punkt 3), Lotte Løbner 
Andersen (under punkt 4), Louise Juul Jensen, Merle Singer-Lippert, Signe 
Bo,  
 
Afbud: Emilie Vindfeldt-Bottke, Frederik Vad, 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Budget 2023 til vedtagelse i anden behandling 
4. Demokratianalysen 2022 
5. Temapolitisk drøftelse 
6. Vedtagelse af holdningspapir på børneområdet 
7. Det gode ungdomsliv i hele Danmark: nedsættelse af arbejdsgruppe 

og ramme for opdatering 
8. Ligestillingspapir: Nedsættelse af arbejdsgruppe og ramme for 

opdatering 
9. Politiske Mål 2022-2024 
10. Vedtægtsændringsforslag fra styrelsen 
11. Anden behandling ag materiale til Deleegeretmøde 2022: 

årsberetning og revisorer 
12. Eventuelt  

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

- hun har været 10 dage til generalforsamling i FN i New York 
sammen med den danske delegation og ungdomsdelegaterne, og har 
deltaget i forskellige møder i denne sammenhæng. 

- DUF har deltaget i KFUM-spejdernes landsmøde. 
- DUF har holdt møde med Birgitte Bergman. 
- Der har været holdt møde i styrelsens arbejdsgrupper for 

børnepapiret og temapolitisk drøftelse. 
- DUF har holdt tale til demonstrationen for kvindekampen i Iran. 
- Sekretariatet har holdt møder med de andre udlodningsmodtagere.  
- Der har været afholdt Tipsudvalgsmøde. 
- DUF har holdt hilse-på møde med kontorchefen i KUM. 
- DUF har deltaget i Folkeoplysningens Dag, herunder en paneldebat. 
- DUF har været med til at afholde Ungdommens Techtopmøde i dag. 
- Valgkampen gået i gang og DUF sætter unges trivsel på 

dagsordenen.  
 
Christine orienterede desuden om at FU på sidste møde har fået en grundig 
orientering om den post-corona-indsats, som foreningsafdelingen har 
arbejder med. Styrelsen blev opfordret til at reklamere i baglandet for 
karavanen, som kommer ud i landet til Viborg, Aalborg og Nykøbing 
Falster.  
 
Frederik orienterede kort om sin rolle som Folketingskandidat og 
næstformand under valgkampen. Alle repræsentationer og udtalelser på 
vegne af DUF varetages derfor af Christine og FU under valgkampen, men 
Frederik deltager i STY- og FU-mødet. Frederik har desuden inden 
valgkampen været til møde i Alliancen mod Seksuel Chikane.  
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3. Budget 2023 til vedtagelse i anden behandling 
Forkvinden indledte punktet med en overordnet introduktion af budgettets 
hovedlinje, herunder med fokus på at forklare at der er tale om et status-
quo budget under de nuværende Politiske Mål og at der er en 
opmærksomhed omkring opgørelsen af årsværk. Formandskabet og FU 
følger udviklingen af priserne både i efteråret og i reguleringen af budgettet 
i det nye år. Herefter blev der åbnet for spørgsmål og bemærkninger: 

- Der var spørgsmål til faldet i aktivitetsniveau under GUP under 
specifikation 5, hvor der blev uddybet at aktivitetsniveauet falder 
sammenlignet med de store beløb i 2021 og 2022, som var 
ekstraordinært på grund af overførslen af ubrugte midler fra corona. 

- Der var spørgsmål til reduktionen af lønmidler og årsværk, hvor 
forkvinden uddybede at det i budgetudkastet skal forstås som en 
afpolitiseret måde at opgøre årsværk. 

 
Styrelsen vedtog udkastet og indstiller budget 2023 til delegeretmødets 
vedtagelse. 
 
4. Demokratianalysen 2022 
Forkvinden indledte punktet og gav ordet til politiske konsulent Lotte 
Løbner Andersen for en gennemgang af analysens hovedresultater. DUF 
har styrket formidlingen af analysens resultater med både et 
lanceringsarrangement og en presseindsats omkring resultaterne. 
 
Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne: 

- Der var stor opbakning og ros til det gode arbejde med analysen og 
planen for at kommunikere bredere om resultaterne. 

- Der var spørgsmål til, hvordan tallene og emnerne bruges både i 
presseindsats og under Folketingsvalget, hvor forkvinden og Lotte 
uddybede. 

- Opmærksomhed på at have tidspunkt for dataindsamlingen for øje i 
tolkningen af resultaterne. 

- Spændende, at analysen også peger på sammenhængen mellem 
foreningsengagement og demokratisk selvtillid. 

- Overvejelser, om tallene præsenteres med en positive eller negative 
vinkel – fx på historien om selvtillid på næsten 50/50. 

- Overvejelser for DUFs videre arbejde med digitale rettigheder, 
hvorfor unge ikke agerer på deres digitale rettigheder. Er det et 
vidensproblem eller accepterer unge vilkårene? 

- Analysen tjener DUF som en god platform til løbende at tale om 
unges demokratiske deltagelse.  
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- Stort ros til at finde den rigtige balance for at favne politisk aktivitet 
i både måling på bløde værdier i det lille d og den konkrete 
deltagelsesformer i det store D. Opmærksomhed, om det også kan 
forplumre kommunikationen.  

- Ide til at undersøge muligheden for at sammenligne danske unge 
med europæiske unge og se deltagelse i et internationalt perspektiv.  

- Ønske om at der i præsentationen af analysen bruger nye fotografier 
frem for standartbilleder, som også bruges i andet af DUFs 
kommunikation.  

 
Forkvinden rundede af med at styrelsen får en opfølgning på 
kommunikationsplanen mundtligt på det kommende styrelsesmøde.   
Det blev understreget, at analysen ikke må deles, da det er et udkast. 
 
Styrelsen tog orienteringen om demokratianalysen til efterretning. 
 
5. Ramme for ungeanalysen 2022 
Forkvinden indledte punktet og gav ordet til afdelingschef Signe Bo for en 
kort bemærkning. Herefter blev der åbnet for spørgsmål og bemærkninger. 
 
Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Stor opbakning hele vejen rundt til analysen. Vigtigt, at unge selv 
kommer til orde i trivselsdiskussionen. 

- Ungeanalysen er blevet en kerneaktivitet på ungeområdet for DUF 
og bidrager til at være løsningsorienteret ungestemme. 

- Spørgsmål til hvordan analysen tænkes ind i interessevaretagelse og 
i valgkampen lige nu. Forkvinden uddybede, at analysen først bliver 
færdig efter valget og at indsatsen afhænger af resultaterne. 
Analysen gør DUF til en stærk vidensaktør og ungdommens 
stemme på den længere bane.  

- Trivsel fylder meget lige nu i valgkampen og der var et spørgsmål 
til, hvordan det spiller ind i analysen. Sekretariatet uddybede hertil, 
at DUFs eksisterende viden er udgangspunkt for ungeanalysen, at 
sekretariatet holder øje med det kommunale niveau og at 
Folketingsvalgkampen viser vej, hvor der er åbne døre og 
dagsordener, som DUF kan spille ind i.  

- Også en værdifuld analyse for foreningerne, som føler sig valideret 
og får et sprog for trivsel i foreningsregi. Opfordring til at tale med 
foreninger herom. 

- Der var et forslag til at spørge mere detaljeret ind i unges 
foreningsmedlemskaber i baggrundsvariablene fx som 
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foreningstyper. Formålet med detaljeret viden hertil er at 
understøtte de forskellige typer af medlemsorganisationerne aktivt i 
deres arbejde. Sekretariatet uddybede, at spørgsmålene skal give 
mening for interviewpersonen og populationen skal være stor nok 
til reelle konklusioner. 

- Der var spørgsmål til baggrundsvariablen om boligsituationen, hvor 
sekretariatet uddybede på mulige kategorier. 

- Der var spørgsmål til baggrundsvariabel om social ulighed, hvor 
sekretariatet uddybede at den faktor inkluderes fx i form af 
forældres uddannelsesniveau eller indkomst.  

- Der var spørgsmål til sammenligneligheden og konsistens fra sidste 
ungeanalysen, hvor sekretariatet uddybede om at finde balancen i at 
nogle centrale spørgsmål går igen, men meget er veget for en mere 
løsningsorienteret analyse. 

 
6. Temapolitisk drøftelse 
Forkvinden indledte punktet med en gennemgang af arbejdsgruppens 
arbejde med både sessioner og en plenumdrøftelse. Forkvinden gennemgik 
baggrunden for udviklingen af de tre metoder under sessionerne med viden, 
værktøjer og metoder. Herefter gav hun ordet til Nickolaj for at kunne 
præsentere politikpapiret til plenumdrøftelsen, som har haft et mål om at 
samle hele paraplyen – og samtidig give plads til en drøftelse på 
delegeretmøde. 
 
Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Generel ros til arbejdsgruppens arbejde og opbakning til 
sessionerne. 

- Ønske om at alle i styrelsen bruger betegnelsen sessioner frem for 
workshops, da det er et forsøg på at gøre den temapolitiske drøftelse 
meningsfuld for hele paraplyen. 

- Ønske om at der i italesættelsen særligt i sessionerne er en 
opmærksomhed på, at der også er krig andre steder i Ukraine. Vi 
bør tale om at børn og unge påvirkes af krig i hele verden. 

- Opbakning til papiret, som både rammer ånden på den helt store 
klinge, samtidig med at dykke helt ned i den konkrete betydning for 
børne og unges liv i krig, samt foreningerne arbejder dermed. 

- Formuleringen i linje 40/41 rettes til. 
- Ønske om at sætte en kilde på informationen om at adgangen til 

internettet er faldet 11 år i streg. 
- Forslag til at tilføje til papiret, hvordan danske unge forholder sig til 

frygten for krig. Frygten handler ikke kun om, hvad der sker i 
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Ukraine lige nu, men synes også at vokse på grund af usikkerheden 
og bekymringen for hvad der kan ske i hele verden. 

 
Arbejdsgruppen arbejder videre med styrelsens input og forelægger den 
temapolitiske drøftelse til vedtagelse og indstilling til delegeretmøde den 2. 
november. 
 
7. Vedtagelse af holdingspapir på børneområdet 
Forkvinden indledte punktet og fortalte kort om arbejdsgruppens 
skriveproces, samt hvordan papiret skal bruges.  
 
Der var ingen generelle bemærkninger og styrelsen gennemgik derfor 
ændringsforslagene: 
 

Ændringsforslag stillet på mødet 
Linje: 94-96 
 
Nuværende:  

- Et godt børneliv indeholder aspekter fra både foreningslivet og det 
institutionelle fritidsliv. Begge disse er arenaer, hvor demokrati kan 
praktiseres i børnehøjde, og som kan facilitere gode oplevelser for børn i 
naturen. Derfor er det også vigtigt, at der fortsat sikres god adgang til 
naturen. 

 
Ændres til:  

- Et godt børneliv indeholder aspekter fra både foreningslivet og 
det institutionelle fritidsliv. Begge disse er arenaer, hvor 
demokrati kan praktiseres i børnehøjde, og som kan facilitere 
gode oplevelser for børn i kulturen og naturen. 

 
Motivation: 
Moderer formuleringen og nedtone natur. 
 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
 
 

Ændringsforslag 1 indsendt af Michala 
Linje: 18 (omformulere) 



 

 

 

Side 7 

 
Nuværende: 
Som barn dannes man både til demokratiet og det at være et menneske 
 
Ændres til:  
Som barn bør man dannes både til demokratiet og det at være et 
menneske. 
 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 2 indsendt af Michala 
Linje: 28-29 (samme linje som ÆF 3) tilføjelse 
 
Nuværende: 
Der skal være plads til læring, hvor der ikke altid er ét rigtigt svar, og 
plads til kritisk tænkning og kreativitet 
 
Ændres til: tilføje 
Der skal være plads til læring, hvor der ikke er altid er et rigtigt svar, og 
plads til kritisk tænkning, kreativitet og til at fejle. 
 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 3 indsendt af 
Frederikke 
Linje: 28-29, (Samme linje som ÆF 2) omformulere  

 
Nuværende: 

• Der skal være plads til læring, hvor der ikke altid er ét rigtigt 
svar, og plads til kritisk tænkning og kreativitet 

 
Ændres til:  

• Der skal være plads til læring, hvor der ikke 
altid er ét rigtigt svar, og plads til kritisk 
tænkning og at tænke ud af boksen. 
 

Motivation: 
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Der står både ”kreativitet” i denne bullet og den der 
kommer lige før, hvilket er forvirrende 
betydningsmæssigt. Derfor foreslås det at stryge 
”kreativitet” i denne bullet og erstatte med ”at tænke 
ud af boksen”. Andre forslag til ord er velkomne. 

 
 
Forslaget blev vedtaget, ÆF2 og ÆF3 fungerer fint sammen. 

 
 

Ændringsforslag 4 indsendt af Kristine Svinning Valeur 
Linje: 32-33 (tilføje) 
 
Nuværende:  
Børn skal lære om børneliv andre steder i verden, som en del af vejen til 
at få et globalt udsyn.  
 
Ændres til:  
Børn skal lære om børneliv andre steder i verden og præsenteres for 
kulturel og etnisk diversitet, som en del af vejen til at få et globalt 
udsyn.  
 
Motivation:  
Ved eksplicitering af kulturel og etnisk diversitet, bliver det bredere, 
hvordan et globalt udsyn kan opnås i børnehøjde. 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 5 indsendt af 
Frederikke 
Linje: 77-78, omformulere  
 
Nuværende:  

• Børn skal partshøres i forbindelse med sager, 
der vedrører dem selv, herunder skilsmisser 
og anbringelsessager. 

 
Ændres til:  

• Børn skal partshøres i forbindelse med sager, 
der vedrører dem selv, f.eks. skilsmisser. 
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Motivation: 
Ordet ”anbringelsessager” nævnes to gange i papiret. Så forslaget er at 
slette det her, men beholde det i linje 112-113. 

 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 6 indsendt af Michala 
Linje: 107-108 (tilføjelse) 
 
Nuværende: 
Børn kan være udsatte og sårbare på tværs af sociale skel, det er blot på 
forskellige parametre og har karakter af forskellige udfordringer for 
barnet. Vold og overgreb mod børn kan ses på tværs af alle sociale skel.  
Ændres til: tilføje 
Børn kan være udsatte og sårbare på tværs af sociale og økonomiske 
skel, det (…) barnet. Vold og overgreb mod børn kan ses på tværs af alle 
sociale og økonomiske skel. 
Motivation:  
For at klarlægge, at der kan være forskellige sociale og økonomiske 
ressourcer, som også på tværs af disse skel oplever udfordringer i 
familieformerne. 
Styrelsen drøftede betydningen af begreberne ”sociale” og ”økonomisk”, 
hvad det dækker over. Der var en fælles forståelse for at økonomiske er 
dækket i det sociale.  
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Ændringsforslag 7 indsendt af Lucas og Rebekka  
Linje:  140 
 
tilføjelse, slette eller omformulere (vælg en af de tre) 
 
Nuværende: Børn skal have lov til at udforske deres seksualitet, og blive 
hele mennesker som hviler i hvem de er. 
senere i livet. 
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Ændres til: Med udgangspunkt i at børn er gode nok uanset hvem de er, 
skal de have lov til at udforske deres seksualitet og blive hele mennesker 
som hviler i hvem de er. 
 
Motivation: Udgangspunktet skal være, at børn er gode nok uanset 
hvilket forhold de har til deres køn eller seksualitet. Det skal 
nødvendigvis heller ikke være senere i livet, men kan ske i barndommen. 
 
 
Forslaget blev vedtaget  

 
Styrelsen vedtog det samlede holdningspapir. 
 
8. Det gode ungdomsliv i hele Danmark: Nedsættelse af arbejdsgruppe 

og ramme for opdatering af boligafsnit 
Forkvinden indledte punktet og orienterede kort om FUs beslutning om at 
opdatere papiret på boligområdet. Hun kommenterede desuden på at 
fristen for at modtage konkrete datoer for deltagelse i arbejdsgruppen var 
uhensigtsmæssigt tidligt, og at det er noteret til næste gang. Generel var 
det dog meningsfuld med konkrete datoer, der skal bare være længere tid 
fra udmelding til mødet.  
 
Fra den efterfølgende drøftelse var der følgende input til arbejdsgruppens 
arbejde: 

- Vigtigt at DUF forklarer og formidler tydeligt i papiret, hvorfor vi 
mener noget om boligområdet. Hvilken betydning har det for unge 
og hvorfor mener vi noget om konkrete boligformer.  

- Vigtigt at fremhæve generationsperspektiv i udfordring med fokus 
på, at det for DUF er afgørende at alle unge har adgang til et tag 
over hovedet.  

- Ønske om at fremhæve trivselsperspektiv i at unge har et sted at bo. 
- Ønske om at arbejdsgruppen sikrer et bredt indhold, som alle kan se 

sig i og som ikke bliver for partipolitisk. Forventning om at 
arbejdsgruppen samler frem for splitter paraplyen. Når vi ikke kan 
blive enige om løsninger, skal vi pege på udfordringerne.  

- Ønske om at tilføje noget om adgang til studieboliger, der til at 
betale. DUF skal påpege at udfordringerne i byen er at der er for få 
og for dyre, samt der er dårlige lånemuligheder i landområderne. 

- Ønske om at undersøge udfordringen, at mange kollegier er lukket 
for studerende på erhvervsuddannelser og alene henvender sig til 
universitetsstuderende. 
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- Betegnelsen realkreditinstitutter skal rettes til.  
 
Styrelsen nedsatte følgende arbejdsgruppe: Emilie, Johan, Kristian, 
Frederik. Arbejdsgruppen arbejder med et forslag til opdatering, som 
styrelsen behandler på kommende møde den 2. november. 
 
9. Ligestillingspapir: Nedsættelse af arbejdsgruppe og ramme for 

opdatering 
Forkvinden indledte punktet og orienterede om FUs beslutning om at 
opdatere papiret på baggrund af den store udvikling på ligestillingsområdet 
i det sidste år: 

- Ønske om at papirets titel tydeliggør, at papiret handler om 
ligestilling mellem kønnene. 

- Ønske om at tilføje en indledning om retorik, hvor vi forklarer 
hvilke ord og begreber DUF gerne vil bruge. 

- Konsekvensrettelse af hele papiret til ny lovgivning, herunder både 
barselsregler og den samtykkebaserede voldtægtslovgivning. 

- Ønske om at tilføje holdninger til ligestilling på 
uddannelsesområdet, herunder fx uddannelsesvalg og kønsstereotyp 
uddannelsesvejledning. 

- Ønske om at seksualundervisning ikke kun handle om prævention, 
men også om oplysning om fertilitet. Andre ønsker at 
seksualundervisningen er normkritisk. 

- Ønske om at papiret konstaterer barriere for mere ligestillet barsel. 
- I forhold til ligestilling i sundhed var der et ønske om at tilføje lidt 

om at kvinder præsentere sig med andre symptomer end mænd, 
fordi behandlinger bliver udviklet med udgangspunkt i mænd. 

- Ønske om at tilføje om ligestilling i demokratiske selvtillid, da 
kvinder og mænd deltager forskelligt.  

- Ønske om at tilføje ift. vold at der er en overpræsentation af kvinder 
med anden etnisk herkomst. 

- Ønske om at arbejde med wording og balance i at sidestille fysisk og 
psykisk vold. 

- Drøftelse af afsnittet om ligestilling intern i DUF, som bliver 
uambitiøs og næsten overflødig.  Den direkte repræsentation er 
udfordret i DUF i fx tipsudvalget og arbejder DUF egentlig med 
det? Forkvinden uddybede at det er udfordring vi løbende tager op 
og selvom alle har en hensigt om kønnede ligestilling, vejer 
ligestilling mellem organisationer oftere tungere. Det er en 
opmærksomhed for alle i styrelsen og deres baglande ved indstilling 
til hverv. 
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- Ønske om at tilføje, at der også er udfordringer for unge mænd, så 
ligestilling af køn ikke sker på bekostning af andre. Det er ikke et 
nulsumsspil.  

 
Styrelsen nedsatte følgende arbejdsgruppe: Frederik, Emilie, Caroline, 
Johan. Kristine giver gerne sparring. 
Arbejdsgruppen arbejder videre med at opdatere papiret på baggrund af 
styrelsens input og præsenterer et forslag til styrelsens vedtagelse den 25. 
november.  
 
10. Politiske Mål 2022-2024 
Forkvinden indledte punktet med en gennemgang af processen både forud 
og efter udviklingen af de Politiske Mål, herunder sammenhængen med 
strategien. Fristerne fremgår også af bilaget og tidslinjen bliver sendt ud 
sammen med referatet. 
Forkvinden gennemgik herefter de forskellige afsnit i det Politiske Mål og 
baggrunden for prosatekst og bullets i målene. Fra den generelle drøftelse 
var hovedpointerne: 

- Opbakning og ros til papiret, som kommer godt rundt om alle 
områder. 

- Forslag om at tilføje til det internationale afsnit, at unge skal 
inddrages i alle beslutninger på det internationale. Der var enighed 
om at DUF arbejder for dette og der var ingne konkret formulering 
til et ændringsforslag. 

 
Herefter gennemgik styrelsen alle ændringsforslag: 
 

Ændringsforslag 1 Frederikke 
Linje: 7, omformulere  
 

Nuværende:  
I fællesskaber føler børn og unge livsglæde, tro på sig 
selv og handlekraft. 
 

Ændres til:  
I fællesskaber føler børn og unge livsglæde, de tror på 
sig selv og har handlekraft. 
 
Motivation: 
Sætningens betydning styrkes ved tilføjelse af et par ekstra ord. 
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Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 2 indsendt af Lucas og Rebekka  
Linje:  10 
 
tilføjelse 
 
Nuværende: Foreningslivets fællesskaber er derved en del 
af opskriften til at sikre unges trivsel. 
 
Ændres til: Foreningslivets fællesskaber er derved en del 
 af opskriften til at sikre børn og unges trivsel. 
 
Motivation: Have blik for både børn og unge, og følger henviser også til 
den indledende sætning i afsnittet som bruger ”børn og unge” 
 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 3 indsendt af: Johan 
Linje: 43-44 
 
Deler ’bullet’ op i to 
 
Nuværende: 

• Arbejde med at forbedre unges trivsel, herunder undersøge 
hvilken rolle forpligtende foreningsfællesskaber spiller ift. trivsel 
blandt unge  

 
Ændres til:  
 

• Arbejde med at forbedre unges trivsel, og modarbejde den 
stigende mistrivsel. 

• Undersøge hvilken rolle forpligtende foreningsfællesskaber 
spiller ift. trivsel blandt unge. 

 
Motivation:  
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Vi tænker det giver mening at opdele de to bullets, så holdningen (at 
arbejde med at forbedre unges trivsel…) og det konkrete forslag 
(undersøge hvilken rolle…) står for sig selv, da det jo ikke er det eneste vi 
laver på trivselsområdet. 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Ændringsforslag 4 indsendt af Michala 
Linje: 63 
tilføjelse 
 
Nuværende:  Arbejde med at udvikle vores foreningsliv, ved at være 
nysgerrig på hvor demokratiet står særligt stærk i de forskellige 
organiseringsformer vi har. 
 
Ændres til: tilføje 
de forskellige organiseringsformer vi har, og hvordan vi kan nytænke 
demokratiske organisationsformer i fremtiden. 
 
Motivation:  
Ved at skabe mulighed for nytænkning i den måde, der tænkes 
organisation og demokrati på. Når der er mange organisationer, som 
mangler medlemmer, så kan DUF med fordel sørge for, at skabe større 
muligheder for nye typer organisationer og måder at organisere sig. 
 
Styrelsen drøftede ændringsforslaget og hvordan tilføjelsen skal forstås. 
Der blev fremhævet at det ikke er en prioritet at finde nye 
organiseringsformer, men være nysgerrig på det eksisterende. 
 
Forslaget blev ikke vedtaget 

 

Ændringsforslag 5 indsendt af Kristine Svinning Valeur 
Linje: 69-70 (samme linje som næste ÆF, men ingen konflikt) 
 
tilføjelse 
 
Nuværende:  
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Ændringsforslag 6 indsendt af Lucas og Rebekka  
Linje: 69 (samme linje som forrige ÆF, men ingen konflikt) 
omformulere  
 
Nuværende: Vi skal tro på at samarbejde, nysgerrighed og udveksling på 
tværs af grænser skaber fred og demokrati. 
 
Ændres til: tilføje, slette eller omformulere) Vi skal tro på at samarbejde, 
nysgerrighed og udveksling på tværs af grænser skaber fred og 
demokrati, ved at præsentere vores børn og unge for det globale udsyn, 
fordi de er fremtiden for at skabe en bedre verden.  
 
Motivation: Understreger de handlingsaktører som vi mener er 
nøglepersoner for at skabe yderligere demokratisk forankring 
 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Styrelsen vedtog de Politiske Mål med ændringerne og indstiller disse til de 
delegeretmødets vedtagelse. 
 
11. Vedtægtsændringsforslag fra styrelsen 
Forkvinden indledte punktet og redegjorde kort for FUs drøftelse af 
vedtægtsændringen efter sidste styrelsesmøde. Herefter blev der åbnet for 
generelle bemærkninger.  
 

Vi skal tro på at samarbejde, nysgerrighed og udveksling på tværs af 
grænser skaber fred og demokrati. 
 
Ændres til:  
Vi skal tro på at samarbejde, nysgerrighed og udveksling på tværs af 
grænser og kulturer skaber fred og demokrati. 
 
Motivation:  
Kulturmøder er også en vigtig forudsætning for at forstå hinanden bedre 
og dermed medvirke til øget fred og demokrati. 
 
Forslaget blev vedtaget 
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Fra den generelle drøftelse var hovedpointerne: 
- Opfordring til at motivationen for ændringsforslaget også sendes ud 

til delegeretmøde sammen med vedtægtsændringsforslaget. 
Formandskabet ser på den endelige motivationstekst. 

- Der var en drøftelse af retskrivningen i vedtægtsændringsforslaget 
og heraf afledt af de samlede vedtægter. Der var et ønske om at alle 
tal under ti skrives ud i bogstaver frem for at skrive dem som tal. 
Sekretariatet undersøger retskrivningsreglerne nærmere og 
undersøger om det er muligt at ændre vedtægterne redaktionelt. 
Styrelsen besluttede at følge den officielle danske retskrivning, 
hvilket i yderste konsekvens betyder at vedtægterne skal 
gennemskrives og styrelsen indstiller hertil. 

 
Styrelsen drøftede herefter de konkrete ændringsforslag: 
 

Ændringsforslag 1 indsendt af Michala 
tilføjelse 
 
Nuværende: Styrelsen har 4 år efter delegeretmødets vedtagelse af den 
temapolitiske drøftelse, udtalelser og forslag mulighed for at forkaste 
eller ændre delegeretmødets vedtagelse. Styrelsens beslutning kræver et 
2/3 flertal i styrelsen. 
 
Ændres til: tilføje 
"Styrelsen har 4 år efter delegeretmødets vedtagelse af den temapolitiske 
drøftelse, udtalelser og forslag mulighed for at forkaste eller ændre 
ordlyden i delegeretmødets vedtagelse. Styrelsens beslutning kræver et 
2/3 flertal i styrelsen. Behandlingen kan efter de 4 år ske en gang 
årligt." 
 
Styrelsen drøftede forslaget, herunder særligt betydningen og læsningen 
af ændringsforslaget. Det blev bemærket, at det ikke er hensigtsmæssigt 
at styre styrelsens arbejde så detaljeret i vedtægterne, da dette ligger i 
styrelsens i forretningsordenen. Desuden blev det fremhævet at det netop 
er meningen, at styrelsen kan ændre eller forkaste indholdet i 
vedtagelser. 
 
Forslaget blev ikke vedtaget 

 
Ændringsforslag 2, stillet på mødet  
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omformulering 
 
Nuværende: Paragraf 9 Stk. 9 Styrelsen har 4 år efter delegeretmødets 
vedtagelse af den temapolitiske drøftelse, udtalelser og forslag mulighed 
for at forkaste eller ændre delegeretmødets vedtagelse. Styrelsens 
beslutning kræver et 2 / 3 flertal i styrelsen. 
 
Ændres til: Paragraf 9 Stk. 9 Styrelsen har 4 år efter delegeretmødets 
vedtagelse af udtalelser, forslag og den temapolitiske drøftelse 
mulighed for at forkaste eller ændre delegeretmødets vedtagelse. 
Styrelsens beslutning kræver 2/3 flertal i styrelsen. 
 
Motivation: Ingen indholdsmæssig ændring, men en omformuleringen 
for at gøre sætningerne mere flydende og nemmere at forstå. 
 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Styrelsen vedtog som samlet styrelse at indstille vedtægtsændringsforslaget 
med ovenstående bemærkninger til delegeretmødets vedtagelse. 
 
12. Anden behandling af materialer til Delegeretmøde 2022: 

årsberetning og interne revisorer 
Forkvinden indledte punktet og fortalte kort om FUs drøftelse om hhv. 
alkohol og bordplanen på baggrund af sidste styrelsesmøde. Herefter blev 
der åbnet for bemærkninger til disse punkter, årsberetningen og 
revisorerne. 
 
Styrelsen vedtog indstilling af revisor og revisorsuppleant til 
delegeretmødets vedtagelse.  
Styrelsen vedtog årsberetningen uden bemærkninger og indstiller denne til 
delegeretmøde. 
 
13. Eventuelt 
Johan inviterede hele styrelsen til at tage med ud at klatre på fredag. Alle er 
velkommen og der er flere informationer er sendt ud på facebook. 
 
Kristine fortalte at hun er gravid og skal på barsel, derfor kommer der en 
løsning på at hendes suppleant deltager i en række styrelsesmøder. 
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Merle orienterede kort om julegave i styrelsen og der sendes flere 
informationer ud på mail. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 
 
 
 


