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Styrelsesmøde 22-02-2023 

 
Tilstede: Caroline Erup Friis, Christine Ravn Lund, Frederik Enevoldsen, 
Katrine Evelyn Jensen, Frederikke Nørring Levison, Johan Hedegaard 
Jørgensen, Katrine Seier, Kristian Lausten Madsen, Kristine Svinning 
Valeur, Lucas Skræddergaard, Mathias Green, Martin Flindt Nielsen, 
Michala Lykke Nielsen, Oskar Vellev, Pernille Madsen, Rebekka 
Kongsgaard Andersen og Sofie Kuhn 
 
Tilstede fra sekretariatet: Amalie Kongsted Cordes, Daniel Branislav 
Christensen (under punkt 3-11), Louise Juul Jensen, Marie Helmstedt og 
Signe Bo. 
 
Afbud: Nikolaj Oksen og Emilie Vindfeldt-Bottke. 
 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Generelle orienteringer 

3. Drøftelse af DUFs strategi 2023-2024 

4. Drøftelse af tech- og klima afsnit i strategien 

5. Drøftelse af Ungdomsrådsnetværket under Den Nye Demokratifond 

6. Status og drøftelse af ungdomshuset i Ukraine 

7. Evaluering af demokratiets dag 

8. Evaluering af delegeretmøde 2022 

9. Nedlæggelse af uddannelsesrådet 

10. Udvælgelse af indsupplering af medlemmer til Internationalt Udvalg  

11. Eventuelt 
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Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 
Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget ”Det er i 
dag et vejr”.  
  
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 Rådet for Børns Læring  
- Nytårskur i kulturministeriet 
- Møde om opstart af skolevalg med ungdomspartierne 
- Konference om vest Balkan på Christiansborg 
- Møde med Søren Espersen 
- Folkemødets nytårskur 
- Oplæg for Dansk Erhverv om unges trivsel 
- Møde med Alternativets Sascha Faxe 
- Møde i Udenrigsministeriet med Dan Jørgensen om ungepanelet 
- Møde med Charlotte Broman Mølbæk fra SF 
- Møde med Jesper Petersen udviklingsordfører i S 
- DSFs reception 
- Reception for tiltrædende og afgående ungdomsdelegater 
- Møde med Katrine Daugaard fra LA om foreningsliv og 

afbureaukratisering 
- Møde med Charlotte Broman Mølbæk fra SF 
- Været på foreningsbesøg med Kulturministeren Jakob Engel-

Schmidt på Rollespilsfabrikken 
- Møde med R Folketingspolitikeren Christian Friis Bach 

 
Forkvinden orienterede om:  

- Nickolaj overtager DUFs plads i NORÐ-projektets styregruppe fra 
Kristine permanent i forbindelse med hendes barsel for at undgå 
mange skift og tab af viden. Kristine beholder sin plads i 
NORDBUK, hvor hun har mulighed for at deltage i møderne. 

- At DUF har opnået finansiering til et projekt under 
Menneskerettighedsalliancen, som starter op i foråret med 
afholdelse af to aktiviteter. 

- DR ungesamling i DR-byen, hvor styrelsen kan deltage. 
- Samværsuddannelsen i DUF, hvor der stadig er pladser. 



 

 

 

Side 3 

- Fredagsbaren for styrelsen og sekretariatet er rykket fra 28. april til 
d. 3. maj. 

- Det ukrainsk danske ungdomshus er blevet åbnet i Ukraine d. 16. 
februar. 

 
Kristine orienterede om, at hun havde været til møde med NORDBUK, hvor 
fokus var på Nordens vision for 2030, og at arbejdsgruppen for de nordiske 
politikpapirer har mødtes. 
 
3. Drøftelse af DUFs strategi 2023-2024 
Forkvinden indledte punktet og åbnede for generelle bemærkninger til 
udkastet, heraf var hovedpointerne: 

- At der ønskes mere overensstemmelse i sproget, så de ord der 
bruges, er ens, f.eks. om der siges ”vi i DUF” eller noget andet. 

- I afsnittet ”Tryggere foreningsfællesskaber for alle” blev der ønsket, 
at der skulle stå en bredere form for tryghed f.eks. i forhold til 
tilgængelighed og mangfoldighed. 

- I afsnittet ” Styrket partner for medlemsorganisationerne” skal det 
være klarere, at DUF ikke skal hive viden ud af MO'erne. 

- Tilbud om konsulentydelser må gerne stå tydeligere frem.  
- I afsnittet ”Styrke unges stemme i debatter, om ungelivet” skal 

unges repræsentativitet skrives frem. 
- I afsnittet ”Fællesskaber for unge uden for job- og uddannelse” skal 

det stå tydeligt, hvilken effekt det har at unge har et fritidsjob. 
- I afsnittet ”Unges demokratiske organisering og engagement” skal 

det stå mere konkret, hvordan unge kan bidrage via. klassiske 
foreningsaktiviteter. 

- I afsnittet ”Målrettet kommunikation, der fortæller den gode 
historie om foreningslivet ”, skal det stå mere klart, hvorfor 
samarbejdet og kommunikationen med kommunerne er central. 

 
Styrelsen gennemgik herefter de indkomne ændringsforslag: 
 

DEL 1: ET STÆRKT FORENINGSLIV FOR BØRN OG UNGE 

Frivilligt engagement i en ny virkelighed 
Ændringsforslag nr. 1. indsendt af: Kristine 
Side: 3 
Linje:  10-11 
 
Nuværende:  Nogle taler om nye former for frivillighed, hvor konteksten og 
kriterier for frivillighed hos unge kan være i forandring. Her er særligt 
motivationen udfordret hos både erfarne og mindre erfarne frivillige. 



 

 

 

Side 4 

 
Ændres til: Nogle taler om nye former for frivillighed, hvor konteksten og 
kriterier for frivillighed hos unge kan være i forandring, ligesom også 
frivilligmotivationen udfordres hos både erfarne og mindre erfarne frivillige. 
 
Motivation: Vi oplever, at den nye frivilligvirkelighed er en kombination af 
frivilliges ændrede måder at engagere sig, SAMT en påvirket motivation. Derfor 
ønske om at ændre disse to sætninger, så begge dele sidestilles, fremfor at en 
udfordret motivation beskrives som resultat af ændret kontekst og kriterier.  
 

Forslaget blev vedtaget  
 

Ændringsforslag nr. 22. indsendt af: Pernille 
Side: 3 
Linje: 10 
 
Nuværende: … hvor konteksten og kriterier for frivillighed hos unge kan være i 
forandring.  
 
Ændres til: … hvor konteksten og kriterier for frivillighed hos unge er i 
forandring. 
 
Motivation: forandringen er allerede.  
 

Forslaget blev vedtaget 
 

Ændringsforslag nr. 2. indsendt af: Kristine 
Side: 3 
Linje:  14-16 
 
Nuværende:  Derfor må afsættet for DUFs arbejde i strategiperioden være at 
starte med at forstå de udfordringer, som medlemsorganisationerne står overfor 
nu og her. 
 
Ændres til: Derfor må afsættet for DUFs arbejde i strategiperioden være at 
starte med at forstå de udfordringer, som medlemsorganisationerne står overfor 
nu og her, samt i den nærmeste fremtid. 
 
Motivation: Ønske om tilføjelse af den nærmeste fremtid, så det ekspliciteres, at 
frivilligkontekster er dynamiske og det er nødvendigt også at være opmærksom 
på, hvordan vi i hele strategiperioden er OBS på udfordringernes dynamik.  
Forslaget blev vedtaget 
 



 

 

 

Side 5 

Ændringsforslag nr. 3. indsendt af: Oskar, Katrine, Katrine og Frederik.  
Side: 3 
Linje: 22 
 
Nuværende:   
Afdække tendenser i unges måde at engagere og forpligte sig på i foreningslivet 
og forstå, hvordan det opleves af medlemsorganisationerne, samt hvilke lokale 
og nationale udfordringer, det afføder. 
 
Ændres til: 
Afdække og undersøge tendenser i unges måde at engagere og forpligte sig på i 
foreningslivet og forstå, hvordan det opleves af medlemsorganisationerne, samt 
hvilke lokale og nationale udfordringer, det afføder. 
 
Motivation:  

Forslaget blev drøftet i styrelsen, herunder blev det bemærket, at behovet er, at 
DUF forstår tendenserne ikke, at DUF skal lave store undersøgelser. 

Forslaget blev vedtaget  

 

Ændringsforslag nr. 4. indsendt af: Kristine  
Side: 3 
Linje:  22-23 
 
Nuværende:  Afdække tendenser i unges måde at engagere og forpligte sig på i 
foreningslivet og forstå, hvordan det opleves af medlemsorganisationerne, samt 
hvilke lokale og nationale udfordringer, det afføder. 
 
Ændres til: Afdække tendenser i unges måde at engagere og forpligte sig på i 
foreningslivet og forstå, hvordan og hvorfor det opleves af 
medlemsorganisationerne, samt hvilke lokale og nationale udfordringer, det 
afføder. 
 
Motivation: Det er vigtigt, vi også forstår grundlaget for unges ændrede 
frivilligengagement.  
 

Forslaget blev vedtaget  
 

Ændringsforslag nr. 23. indsendt af: Pernille 
Side: 3 
Linje:  27 -28 
 
Nuværende:  Understøtte erfaringsudveksling og formidling af gode måder at 
motivere og inspirere til forpligtende frivilligt engagement. 



 

 

 

Side 6 

 
Ændres til:  Understøtte erfaringsudveksling og formidling af gode måder at 
motivere og inspirere til forpligtende frivilligt engagement blandt 
medlemsorganisationerne.  
 
Motivation: det må gerne stå, hvem det er blandt.  
 

Forslaget blev vedtaget 
 

Ændringsforslag nr. 5. indsendt af: Kristine 
Side: 3 
Linje:  29 
 
Nuværende: (Tilføjelse af ny bullet) 
 
Ændres til:  Fortsat tilbyde konsulentbistand til foreningsudvikling med 
særligt fokus på understøttelse af medlemsorganisationernes arbejde med 
nye frivilligkontekster. 
 
Motivation: Ønske om at konsulentbistand eksplicit nævnes som en metode, 
hvorpå DUF også kan understøtte medlemsorganisationernes arbejde med 
frivillig i forandrede kontekster.  
 

Forslaget blev drøftet i styrelsen, herunder blev det bemærket, at 
konsulentbistand skal skrives ind i 2. bullit i samme afsnit. 
Forslaget blev ikke vedtaget 
 

Lettere adgang til lokale foreningsfællesskaber 

Ændringsforslag nr. 24. indsendt af: Pernille 
Side: 5 
Linje: 1 (tilføjelse) 
 
Nuværende:  Børn og unge med socioøkonomiske udfordringer har ringere 
muligheder for at deltage i foreningslivet, bl.a… 
 
Ændres til: Børn og unge med flygtningebaggrund, nydansk baggrund og 
socioøkonomiske udfordringer har ringere muligheder for at deltage i 
foreningslivet, bl.a… 
 
Motivation: Større sammenhæng mellem brødtekst og bullets.  
 

Forslaget blev vedtaget  
 

Ændringsforslag nr. 26. indsendt af: Pernille 



 

 

 

Side 7 

Side: 5 
Linje: 12 
 
Nuværende:   
Mindske barrierer til adgangen til foreningslivet, samt gøre kommuner 
opmærksomme på de muligheder og begrænsninger den offentlige transport 
skaber for børn og unges deltagelse i foreningslivet.  
 
Ændres til: 
Mindske barrierer ift. adgangen til foreningslivet, når det kommer til f.eks. 
fysiske faciliteter, strukturer, kulturer, økonomiske vilkår samt gøre 
kommuner opmærksomme på de muligheder og begrænsninger den offentlige 
transport skaber for børn og unges deltagelse i foreningslivet.  
 
Motivation:  
I brødteksten nævnes både, at lokalforeningerne skal have attraktive og gode 
rammer, samt faciliteter. Det er en vigtig pointe og bør derfor fremgå af bullets 
også. Derudover at barrierer også går ud over transport.  
Forslaget blev drøftet i styrelsen, herunder blev det uddybet, at der i forslaget er 
ønske om, at forskellen mellem institutionelle og kulturelle barrierer 
tydeliggøres. Styrelsen drøftede også, at dette gerne må tydeliggøres i resten af 
strategien. 
Forslaget blev vedtaget 
 

Ændringsforslag nr. 6. indsendt af: Kristine 
Side: 5 
Linje:  17-18 
 
Nuværende:  Stille viden til rådighed for lokalforeningerne om, hvordan de åbner 
deres fællesskaber for nye børn og unge. 
 
Ændres til:  Stille viden til rådighed for lokalforeningerne om, hvordan de åbner 
deres fællesskaber for flere børn og unge. 
 
Motivation: Ændret ordlyd.  
Forslaget blev vedtaget 
 

DEL 2: UNGDOMMENS STEMME 

Flere unge skal trives 

Ændringsforslag nr. 7 indsendt af: Kristine  
Side: 6 
Linje:  6-35 
 
Nuværende:  (Generel ændring, hvor ordet ”trivselskrise” udskrives i følgende): 



 

 

 

Side 8 

Linje 6: ”For at løse trivselskrisen, er det afgørende […]” 
Linje 11: ” […] der samarbejder tæt med andre organisationer om løsningen af 
trivselskrisen […]” 
Linje 19:  ”[…] som nye potentialer ift. at løse trivselskrisen.” 
Linje 29-30. ” Sikre at unge sidder med om bordet i relevante politiske fora, når 
løsningerne på trivselskrisen skal findes.” 
Linje 34-35: ”Bruge DUFs viden om det gode ungdomsliv til at synliggøre 
værdien af unges fritids- og foreningsliv samt fremhæve fritids- og 
foreningslivet som en del af løsningen på trivselskrisen.” 
 
Ændres til:   
Linje 6: ”For at øge trivslen blandt unge, er det afgørende […]” 
Linje 11: ” […] der samarbejder tæt med andre organisationer om at forbedre 
unges trivsel […]” 
Linje 19:  ”[…] som nye potentialer ift. at øge unges trivsel.” 
Linje 29-30. ” Sikre at unge sidder med om bordet i relevante politiske fora, når 
løsningerne på unges mistrivsel skal findes.” 
Linje 34-35: ”Bruge DUFs viden om det gode ungdomsliv til at synliggøre 
værdien af unges fritids- og foreningsliv samt fremhæve fritids- og 
foreningslivet som værktøj til at forbedre unges trivsel.” 
 
Motivation: I en verden med klimakrise, mulig økonomisk krise, storpolitiske 
kriser og krig, og lang tids snak om trivselskrise, ønsker vi, at DUF i sin retorik 
ændrer fokus fra, at unge ikke har det godt, til at unge skal få det bedre. 
Trivselsproblematikken kan nævnes i indledningen, men vi ønsker, at selve 
underdelen om trivsel skal afspejle den positive overskrift hvorfor, vi foreslår en 
ændret ordlyd, så der er positivt fokus på at øge trivslen, fremfor en negativ 
”krise”-ordlyd.   
Forslaget blev ikke vedtaget  
 
Ændringsforslag nr. 7b indsendt af: styrelsen 
Side: 6 
Linje:  6-35 
 
Nuværende:  (Generel ændring, hvor ordet ”trivselskrise” udskrives i følgende): 
Linje 11: ” […] der samarbejder tæt med andre organisationer om løsningen af 
trivselskrisen […]” 
Linje 19:  ”[…] som nye potentialer ift. at løse trivselskrisen.” 
 
Ændres til:   
Linje 11: ” […] der samarbejder tæt med andre organisationer om at forbedre 
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unges trivsel […]” 
Linje 19:  ”[…] som nye potentialer ift. at øge unges trivsel.” 
 
Motivation:  
Ønske om at nuancere tilgangen omkring trivselskrisen og være mere positiv.   
Forslaget blev vedtaget  
 
Ændringsforslag nr. 27 indsendt af: Pernille  
Side: 6 
Linje:  15-17 
 
Nuværende:  Men hvis DUF fortsat vil gøre foreningslivet relevant i 
trivselsdebatten, er der behov for løbende at udbygge det vidensgrundlag, som 
legitimerer de forpligtende fællesskaber som en del af løsningen på 
trivselskrisen. 
 
Ændres til: Men hvis DUF fortsat vil gøre foreningslivet relevant i 
trivselsdebatten, er der behov for løbende at udbygge det vidensgrundlag, som 
legitimerer de forpligtende fællesskaber, særligt fritids- og foreningslivet som 
en del af løsningen på trivselskrisen. 
 
Motivation: Sammenhæng mellem brødtekst og bullet. Ud over de forpligtende 
fællesskaber, er fritids- og foreningslivet i sig selv også en del af løsningen. 
Ligesom det står i bullet.  
 

Forslaget blev vedtaget  
 

Ændringsforslag nr. 8. indsendt af: Kristine 
Side: 6 
Linje:  15-17 
 
Nuværende:  Men hvis DUF fortsat vil gøre foreningslivet relevant i 
trivselsdebatten, er der behov for løbende at udbygge det vidensgrundlag, som 
legitimerer de forpligtende fællesskaber som en del af løsningen på 
trivselskrisen. 
 
Ændres til:  Men hvis DUF fortsat vil gøre foreningslivet relevant i 
trivselsdebatten, er der behov for løbende at udbygge det vidensgrundlag, som 
legitimerer de forpligtende og meningsfulde fællesskaber som en del af 
løsningen på trivselskrisen. 
 
Motivation: Ikke alle forpligtende fællesskaber er positive for trivsel, hvorfor et 
ønske om tilføjelse af ”meningsfulde” for at præcisere yderligere.   



 

 

 

Side 10 

 

Forslaget blev vedtaget  
 

Ændringsforslag nr. 9 indsendt af:  Johan, Martin & Mathias  
Side: 6 
Linje:  18 (Tilføjelse) 

Nuværende: Derudover skal DUF løbende opbygge og formidle viden om unges 
trivsel på andre livsarenaer for at kunne pege på udfordringer såvel som nye 
potentialer ift. at løse trivselskrisen 

Ændres til: Derudover skal DUF løbende opbygge og formidle viden om unges 
trivsel på andre livsarenaer, herunder økonomi og boligforhold, for at kunne 
pege på udfordringer såvel som nye potentialer ift. at løse trivselskrisen 

Motivation:   
Blot en præcisering af, at når vi taler livsarenaer, så er de strukturelle rammer 
for et ungdomsliv væsentlige at have med i vores undersøgelser. Det flugter med 
vores øvrige politik på området.  

Forslaget blev drøftet i styrelsen, herunder at der er frihed til at skrive økonomi 
og boligforhold ind andre steder end i den formulering, hvor det blev vedtaget. 

Forslaget blev vedtaget  

 

Ændringsforslag nr. 10. indsendt af: Michala  
Side: 6 
Linje:  26 
 
Nuværende:  Gå aktivt ind i partnerskaber med aktører, der kan understøtte 
DUFs dagsorden på ungeområdet. 
 
Ændres til: Gå aktivt ind i partnerskaber med aktører, der kan understøtte DUFs 
dagsorden på ungeområdet, herunder blandt andet den nationale 
ensomhedsstrategi og trivselskommisionen. 
 
Motivation: Der var enighed til seminaret om, at den nationale 
ensomhedsstrategi var vigtig fortsat at engagere sig i arbejdet i den grad, det er 
muligt og relevant for DUF. Dette er yderligere et forsøg på at definere bestemte 
punkter, som DUF bør engagere sig i, men stadig give fin plads til at vurdere 
løbende. 
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Forslaget blev drøftet i styrelsen, herunder at tilføjelsen vil skulle kobles med 
ÆF11 gennem en bindestreg, og at forslaget kan tilføjes som eksempler på 
noget, som DUF kan vælge at arbejde med. 
Forslaget blev vedtaget 
 

Ændringsforslag nr. 11. indsendt af: Kristine  
Side: 6 
Linje:  26 
 
Nuværende:  Gå aktivt ind i partnerskaber med aktører, der kan understøtte 
DUFs dagsorden på ungeområdet. 
 
Ændres til: Gå aktivt ind i partnerskaber med aktører, der kan understøtte DUFs 
dagsorden på trivselsområdet. 
 
Motivation: Antager der specifikt menes ”trivselsområdet” fremfor det helt 
brede ”ungeområde”. Ændret ord.   
 

Forslaget blev vedtaget  
 

Ændringsforslag nr. 12. indsendt af: Michala  
Side: 6 
Linje:  29-30 
 
Nuværende:  Sikre at unge sidder med om bordet i relevante politiske fora, når 
løsningerne på trivselskrisen skal findes. 
 
Ændres til: Sikre at unge og relevante medlemsorganisationer sidder med om 
bordet i relevante politiske fora, når løsningerne på trivselskrisen skal findes. 
 
Motivation: Vores medlemsorganisationer bør også inddrages i det omfang det 
er relevant, og det ønskes, at det tydeligt skrives ind i bullet. 
 

Forslaget blev vedtaget  
 

Styrke unges stemme i debatter, om ungelivet 
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Ændringsforslag nr. 13. indsendt af:  Johan, Martin & Mathias  
Side: 7 
Linje:  6-8 (Omformulering) 

Nuværende:  Både for at styrke unges stemme i debatten, styrke 
repræsentationen af unge og om muligt foreslå tiltag, der kan imødegå den 
demografiske udvikling ved fx at udvide demokratiet fx ved at udvide 
valgretten i Danmark. 

Ændres til: Både for at styrke unges stemme i debatten, styrke 
repræsentationen af unge og om muligt foreslå tiltag, der kan imødegå den 
demografiske udvikling ved at styrke demokratiet fx ved at arbejde for udvidet 
valgret i Danmark. 

Motivation:  Det er en bøvlet sætning - tiltænkt som en ren sproglig rettelse. 

Forslaget blev vedtaget  

 

Ændringsforslag nr. 28 indsendt af: Pernille 
Side: 7 
Linje: 14 
 
Nuværende:  Indsamle relevant viden om unges egne holdninger til deres liv, 
fremtid og muligheder. 
 
Ændres til:  Arbejde for at unge selv står i front for at udtrykke egne holdninger 
til deres liv, fremtid og muligheder. 
 
Motivation: Den kan med fordel også skrives sammen med nogle af de andre 
bullets.  
Forslaget blev vedtaget 
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Ændringsforslag nr. 14. indsendt af: Oskar, Katrine, Katrine og Frederik.  
Side: 7 
Linje: 14  
 
Nuværende: (sletning af et ord) 
Indsamle relevant viden om unges egne holdninger til deres liv, fremtid og 
muligheder.  
 
Ændres til: 
Indsamle relevant viden om unges holdninger til deres liv, fremtid og muligheder.  
 
Motivation:  

Forslaget blev vedtaget  

Fællesskaber for unge uden for job- og uddannelse 

Ændringsforslag nr. 15 indsendt af:  Johan, Martin & Mathias  
Side: 7 
Linje:  35 - 39 (Omformulering / opsplitning / omrokering af bullets) 

Nuværende:    

• Arbejde politisk for at flere unge skal have et fritidsjob  

• Arbejde politisk for at foreningslivet bliver en del af løsningen og fortælle de gode 
historier fra medlemsorganisationerne, der viser, hvordan foreningslivets 
fællesskaber kan hjælpe unge i retning af et godt ungdomsliv, samt og forbedre 
adgangen og mindske frafaldet på uddannelser og arbejdsmarkedet 

Ændres til:  

• Arbejde politisk for at flere unge skal have et fritidsjob og forbedre adgangen til 
arbejdsmarkedet 

• Arbejde politisk for at foreningslivet bliver en del af løsningen og fortælle de gode 
historier fra medlemsorganisationerne, der viser, hvordan foreningslivets 
fællesskaber kan hjælpe unge i retning af et godt ungdomsliv 

 • Arbejde for at flere unge kan gennemføre en uddannelse, f.x. ved at forbedre 
adgangen og trivslen for unge på kanten af uddannelsessystemet 

Motivation:  Vi vil gerne opdele bullets’ene så uddannelsesdelen står separat og 
ikke blandes sammen med arbejdsmarkedsdelen.  



 

 

 

Side 14 

Forslaget blev drøftet i styrelsen, herunder at intentionen for forslaget skal tænkes 
med ind i udkastet til strategien, og at der skal arbejdes videre med udkastet. 

Forslaget blev ikke vedtaget  

 

DEL 3: DEMOKRATI I DET STORE OG SMÅ 

Styrket demokratisk dannelse og deltagelse i foreningslivet 

Ændringsforslag nr. 16 indsendt af: Oskar, Katrine, Katrine og Frederik. 
Side: 10 
Linje: 13-36 
 
Nuværende:  (slettes) 
Styrket demokratisk dannelse og deltagelse i foreningslivet 

Vi kan ikke tage den demokratiske kvalitet for givet – heller ikke i demokratisk 
organiserede fællesskaber. I foreningslivet får børn og unge en direkte oplevelse af 
det levede, nære demokrati, og det er uvurderligt ift. udviklingen af medborgerskab 
og demokratisk deltagelse i det store, nationale demokrati. Derfor skal DUF 
løbende udvikle og udfordre vores forståelse og praksisser omkring det levede 
foreningsdemokrati, så vi sikrer medbestemmelse og demokratisk dannelse og 
deltagelse i fremtiden.  
 
De demokratiske rammer for foreningsfællesskaberne er til for at muliggøre en 
særlig måde at engagere sig på, hvor børn og unge oplever at blive set og hørt og 
have indflydelse på aktiviteter såvel som på de store beslutninger i det gensidigt 
forpligtende foreningsfællesskab. Med denne indsats vil DUF bidrage til at løfte 
den demokratiske kvalitet i foreningslivet og sænke barriererne for deltagelse, og 
derved bidrage til at sikre et engagerende og demokratisk dannende foreningsliv i 
fremtiden.  
  
DUF vil i strategiperioden: 

• Sætte fokus på demokrati og demokratisk deltagelse på tværs af DUFs 
foreningsudviklingsaktiviteter, så flere får øje på de uforløste potentialer, 
der ligger i at arbejde med foreningsdemokratiet. 

• Udvikle metoder, der sætter DUF, medlemsorganisationerne og andre 
foreninger i stand til at se kritisk på sig selv og arbejde med egne styrker og 
svagheder ift. demokratisk dannelse og deltagelse.  

• Indsamle og udbrede best practice-eksempler, der inspirerer foreninger i og 
uden for DUFs paraply til at øge demokratisk dannelse.  

• Sætte foreningsdemokrati og demokratisk dannelse og deltagelse på 
dagsordenen i det brede foreningsliv i og uden for DUF-paraplyen for i 
fællesskab at arbejde for et attraktivt og demokratisk dannende 
foreningsliv i fremtiden. 
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Ændres til: 
 
Motivation:  
Vi kan ikke se formålet i at skulle rangordne demokratiet i MO'erne, og stiller os 
derfor meget kritiske overfor de beskrevne bullets. Som udgangspunkt foreslår vi 
derfor punktet slettet fra strategien, såfremt det ikke er os der misforstår 
meningen. 
Forslaget blev drøftet i styrelsen, herunder at intentionen med indsatsen er, at 
foreningslivet styrkes og ikke at de demokratiske måder at arbejde på rang ordnes 
mellem de forskellige foreninger. Her var der blandt andet en kommentar om, at 
der er behov for, at afsnit skrives, så det er tydeligt, at intentionen ikke er, at 
foreningerne skal sammenligne sig med hinanden, men at foreningerne i stedet for 
får et sundt og kritisk blik på sig selv. 
Forslaget blev ikke vedtaget 

 

Ændringsforslag nr. 29 indsendt af: Pernille 
Side: 10 
Linje: 14 (omformulering) 
 
Nuværende: Vi kan ikke tage den demokratiske kvalitet for givet  
 
Ændres til: Vi kan ikke tage kvaliteten af demokratiet for givet // Vi kan ikke tage 
den demokratiske kerne for givet 
 
Motivation: Det er uklart, hvad ”den demokratiske kvalitet” betyder.  
 

Forslaget blev vedtaget  
 

Ændringsforslag nr. 30. indsendt af: Pernille 
Side: 10 
Linje: 21 (omformulering) 
 
Nuværende: … hvor børn og unge oplever at blive set og hørt og have indflydelse på 
aktiviteter såvel som på de store… 
 
Ændres til:… hvor børn og unge oplever at blive set og hørt og har indflydelse på 
aktiviteter såvel som på de store… 
 
Motivation: Brug af mere aktivt sprog.  
Forslaget blev vedtaget  
 

Ændringsforslag nr. 31 indsendt af: Pernille 
Side: 10 
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Linje: 24 
 
Nuværende:  et engagerende og demokratisk dannende foreningsliv i fremtiden 
 
Ændres til: et engagerende og demokratisk dannende foreningsliv for alle børn og 
unge i fremtiden 
Forslaget blev vedtaget 
 

DEL 4: Internationalt udsyn og samarbejde 

Stærke og ligeværdige internationale partnerskaber 

Ændringsforslag nr. 17 indsendt af: Kristine 
Side: 11 
Linje:  18-19 
 
Nuværende:  Tilbyde skræddersyet rådgivning og attraktive uddannelsestilbud samt 
platforme for vidensdeling og erfaringsudveksling, der motiverer og skaber 
fællesskab omkring det internationale engagement. 
 
Ændres til:  Tilbyde skræddersyet rådgivning og attraktive uddannelsestilbud, der 
følger den globale udvikling, samt platforme for vidensdeling og 
erfaringsudveksling, der motiverer og skaber fællesskab omkring det internationale 
engagement. 
 
Motivation: Ønske om at præcisere, at uddannelsestilbuddene løbende skal tilpasses 
den globale virkelighed, eks. nu, hvor den globale som nationale inflationsvirkelig 
afspejler et andet økonomisk set-up, end da projektansøgninger blev afsendt og 
bevilliget.    
Styrelsen drøftede forslaget, herunder blev det uddybet, at der for eksempel er behov 
for, at rådgivningen bliver tilpasset i forhold til inflation samt at det er fint at 
formuleringen bliver mindre vidtgående. 
Forslaget blev vedtaget 
 

Unges demokratiske organisering og engagement 

Ændringsforslag nr. 33 indsendt af: Pernille 
Side: 11 
Linje: 36-37 
 
Nuværende:  erfaringer bringe værdi til nyere ungdomsråd og -paraplyer, som 
arbejder for at samle og styrke ungdommen 
 
Ændres til: erfaringer bringe værdi til nyere ungdomsråd, -organisationer og -
paraplyer, som arbejder for at samle og styrke ungdommen 
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Motivation: inkludere dem, der definerer sig som organisationer.  
 

Forslaget blev vedtaget  
 

Mellemfolkeligt samarbejde i Norden og i rigsfællesskabet 

Ændringsforslag nr. 34 indsendt af: Pernille 
Side:13 
Linje: 10 (tilføjelse) 
 
Nuværende:  DUF ønsker at skabe rammer for, at medlemsorganisationerne kan… 
 
Ændres til: DUF ønsker at skabe stærkere rammer for, at medlemsorganisationerne 
kan… 
 
Motivation:  
Der er allerede rammer til stede. Så vi skal styrke dem, ikke skabe dem 

Forslaget blev vedtaget  
 

Ændringsforslag nr. 35 indsendt af: Pernille 
Side: 13 
Linje: 16 
 
Nuværende: Arbejde for, at børn og unge i Danmark har et stærkt sammenhold og 
samarbejde med unge fra andre nordiske lande samt arbejde for at skabe fællesskaber 
mellem ungdomsorganisationer i Norden. 
 
Ændres til: Arbejde for, at børn og unge i Danmark har et stærkt sammenhold og 
samarbejde med unge fra andre nordiske lande samt arbejde for at skabe stærkere 
fællesskaber mellem ungdomsorganisationer i Norden. 
 
Motivation: Der er allerede fællesskaber til stede. Så vi skal styrke dem, ikke skabe 
dem 
Forslaget blev vedtaget  
DEL 5: Rammer for et stærkt foreningsliv 

Høj faglighed i DUFs puljeforvaltning 

Ændringsforslag nr. 18 indsendt af: Kristine 
Side: 15 
Linje:  14 
 
Nuværende:  
 
Ændres til:   
Fortsat sikre bred repræsentation i puljeudvalgene. 
 



 

 

 

Side 18 

Motivation:  
Vi ønsker, det eksplicit nævnes som et strategisk mål. 
Forslaget blev ikke vedtaget 
 

Ændringsforslag nr. 19. indsendt af: Kristine 
Side: 15 
Linje:  14 
 
Nuværende:  (Tilføjelse af ny bullet) 
 
Ændres til:  Have vedvarende fokus på viden og forståelse for frivillige 
organisationernes organiseringsformer i lys af puljernes ansøgningskrav, så der i 
puljeforvaltningen ikke opstår blinde vinkler. 
 
Motivation: For organisationer, hvis struktur og organiseringsform ikke afspejler den 
klassiske organisationsforståelse, er der stort behov for at sekretariatet kan 
oversætte, hvordan den ansøgende organisation passer til puljekravene, da visse 
organisationstyper ellers kan få svært ved at få midler fra visse typer puljer på 
baggrund af formalia – særligt, hvis grupperingen har en eller ingen repræsentanter i 
puljeudvalget.  
Styrelsen drøftede forslaget, herunder vedtog styrelsen at sekretariatet skal komme 
med et bud på, hvordan det kan skrives ind i afsnittet, at sekretariatet skal have en 
bevidsthed om forskellige typer af medlemsorganisationer, deres bredde sprog m.m. 
Forslaget blev ikke vedtaget 
 

Rådgivning og målrettet kommunikation om DUFs puljer  
Ændringsforslag nr. 20. indsendt af: Kristine 
Side: 15 
Linje:  24-26 
 
Nuværende:  Styrke rådgivningen og kommunikationen om DUFs puljer mere 
målrettet på baggrund af et ønske om mere succesfuld søgning til DUFs puljer, 
herunder særlig kommunikation om lokalforeningspuljen i forbindelse med barrierer 
i forbindelse med manglende CVR-NR. 
 
Ændres til:  Styrke rådgivningen og kommunikationen om DUFs puljer mere 
målrettet på baggrund af et ønske om mere bred og succesfuld søgning til DUFs 
puljer, herunder særlig kommunikation om lokalforeningspuljen i forbindelse med 
barrierer i forbindelse med manglende CVR-nummer. 
 
Motivation: Ønske om tilføjelse af ”bred”, så denne bullet afspejler den forudgående 
tekst. Samtidig udskrives ”NR”.   
 

Forslaget blev vedtaget  



 

 

 

Side 19 

 

 

En stærk organisation, der effektivt understøtter medlemsorganisationerne 

Ændringsforslag nr. 21. indsendt af: Oskar, Katrine, Katrine og Frederik. 
Side: 15 
Linje: 37 
 
Nuværende: (Tilføjelse af ny bullet) 
 
Ændres til: 
Løbende undersøge fordelingen af bevillingerne i lokalforenings-, initiativ- og 
international pulje med henblik på den bredest mulige forankring i paraplyen.  

Styrelsen drøftede forslaget herunder, hvorvidt teksten skulle flyttes til afsnittet om 
”Høj faglighed i DUFs puljeforvaltning” eller ”rådgivning og målrettet 
kommunikation om DUFs puljer”, det blev ikke vedtaget at flytte teksten til et af de 
andre afsnit. 
Forslaget blev vedtaget  
 
Der var ingen yderligere bemærkninger. 
 
4. Drøftelse af tech- og klima afsnit i strategien 
Forkvinden indledte punktet, hvorefter Signe Bo, afdelingsleder i 
Foreningsudvikling og Unge, faciliterede en workshop omkring indholdet i 
strategien på tech- og klimaområdet. 
 
Fra drøftelsen af klima var hovedpointerne: 

- DUF skal styrke unges stemme i klimadebatten, 
medlemsorganisationernes arbejde med den grønne omstilling og 
sikre, at klima integreres meningsfuldt i DUFs internationale 
arbejde. 

 
Fra drøftelsen af teknologi var hovedpointerne: 

- At unge ikke ønsker at deltage i den online debat pga. den hårde 
tone, og DUF bør bidrage til, at flere unge deltager i debatten. 

- Der et potentiale for at fokusere på at gøre det lettere for unge at 
deltage i fysiske møder digitalt. 

- Det blev foreslået, at DUF har en tech-delegat og uddannelse, i 
hvordan man håndterer den hårde tone online som forening. 

 
På baggrund af drøftelsen udarbejder sekretariatet forslag til afsnit 
omkring hhv. klima- og techområdet til strategien. 
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5. Drøftelse af Ungdomsrådsnetværket under Den Nye Demokratifond 
Punktet blev skudt til næste styrelsesmøde. 
 
6. Status og drøftelse af Ungdomshuset i Ukraine 
Forkvinden indledte punktet. Herefter præsenterede Nina Madsen, 
konsulent i afdelingen for international udvikling, arbejdet med 
Ungdomshuset i Ukraine. Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Der et ønske fra styrelsen om, at mange ungdomsforeninger skal 
bruge Ungdomshuset i Ukraine. 

- Det er vigtigt, at DUF møder de ukrainske unge, der hvor de er.  
- Det er vigtigt at anerkende, at der er en stor demokratisk ubalance 

mellem de danske og de ukrainske ungdomsorganisationer. Det de 
danske ungdomsorganisationer kan lære er, hvad der sker med 
organisationer, når demokratiet kommer under pres. 

- Det er centralt, at DUFs medlemsorganisationer bliver inddraget i 
arbejdet med ungdomshuset, og at sekretariatet har blik for, 
hvordan medlemsorganisationerne kan bidrage. 

- Det blev foreslået, at de danskere der deltager i aktiviteter i 
ungdomshuset, skal have nogle konkrete redskaber ud af 
deltagelsen, og det skal give en særlig værdi for dem og sørge for at 
skærpe kommunikationen om det. 

- Det er centralt for DUF, at de demokratiske strukturer er på plads i 
Ungdomshuset i Ukraine.  

- Styrelsen roste aktiviteterne og aktivitetsplanen i ungdomshuset i 
Ukraine, det kunne for eksempel uddybes med små 
forandringsprojekter ligesom ved DUFs arbejde i Kenya. 

 
Styrelsen havde ingen yderligere bemærkninger. 
 
7. Evaluering af demokratiets dag 
Forkvinden indledte punktet og åbnede for en drøftelse af evalueringen af 
demokratiets dag, fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Der var ros for et velafviklet demokratiets dag midt i 
folketingsvalget. 

- Demokratiets dag er blevet en stor og krævende aktivitet for de 
involverede ungdomsorganisationer at deltage i. 

- Ungdomspartierne bør anerkendes for at løfte en stor demokratisk 
opgave. Det er samtidig vigtigt at anerkende frivilligheden, uden at 
ungdomsorganisationerne skal frikøbes til at lave det. 

- Understøttelse af ungdomspartiernes engagement med 
demokratiets dag kan ske på forskellige måder, f.eks. i form af 
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eksterne finansieret støtte til tryk af materialer og lignende og kan 
for eksempel også ske gennem uddannelse af debattører til 
demokratiets dag eller understøttelse af koordineringsopgaven for 
ungdomspartierne ifm. demokratiets dag  

- Sekretariatet bør kigge på, hvordan forholdene for de frivillige, der 
ligger kræfter i Demokratiet Dag kan blive så gode som muligt. 

 
Styrelsen tog evalueringen af demokratiets dag til efterretning.  
 
8. Evaluering af delegeretmødet 2022 
Punktet blev skudt til næste styrelsesmøde. 
 
9. Nedlæggelse af uddannelsesrådet 
Forkvinden indledte punktet, hvorefter styrelsen vedtog at nedlægge 
uddannelsesrådet.  
 
Forkvinden takkede uddannelsesrådet og Pernille for indsatsen.  
 
10. Indsupplering af medlemmer til Internationalt Udvalg 
Forkvinden indledte punktet, herefter vedtog styrelsen at Jessica Pettersen 
fra DFS og Kristian Petersen Jakobsen fra Silba bliver indsuppleret som 
medlemmer af DUFs Internationale Udvalg. 
 
11. Eventuelt 

Kristine Valeur orienterede om, at hendes suppleant Helene vil være med 
til de næste fire styrelsesmøder i forbindelse med, at hun er på barsel. 
 
Således opfattet,  
Amalie Kongsted Cordes 


