REFERAT
Styrelsesmøde 15-04-2020
Mødet blev afholdt virtuelt gennem Microsoft Teams fra 17:00-19.00.
Tilstede: Chris Preuss, Christine Ravn Lund, Clara Halvorsen, Ida Marie
Garder, Jonas V. Zimsen, Katrine Seier, Rasmus Kjær Slot, Lucas

Skræddergaard, Caroline Trinskjær, Frederik Enevoldsen, Frederikke

Nørring Levison, Lukas Kaarby, Mathias Green, Martin Flindt Nielsen,

Pernille Madsen, Philip Longos Winkel, Troels Andersen Boe, Frederik
Vad og Thor Ekberg Bonde

Tilstede fra sekretariatet: Benjamin Frimand-Meier (pkt. 4), Jakob

Sørensen, Line Novel, Marie Helmstedt, Merle Singer-Lippert, Niels
Strunge

Andre deltagere: Ungdomsdelegaterne Julian Lo Curlo og Nadia
Gullestrup (pkt. 4)
Afbud: ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Generel orientering

3. Afrapportering på strategien

4. Holdningspapir til natur og biodiversitet
5. Tema for Delegeretmøde 2020
6. Ungdomshuset i Ukraine

7. Opfølgning på vedtagelser fra Delegeretmøde 2019
8. Styrelsens Årsplan 2021
9. Eventuelt
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev kort talt om
hvordan onlinemøder rent praktisk afvikles.
Dagsorden og referater blev godkendt.
2. Generel orientering

Formanden startede med at give generelle orienteringer og åbnede herefter
for korte bemærkninger.

Formanden orienterede om følgende vedr. Corona-situationen:
-

-

-

Alle medarbejdere arbejder fortsat hjemmefra og alle aktiviteter i
DUF-regi er aflyst frem til 10.maj. Der arbejdes med virtuelle
fællesskaber og onlinedebatter.

Coronakrisen er gået ind i en ny fase og DUF skifter nu strategi.
Derfor arbejdes der for at styrke rådgivning til MO’erne om
situationen.

Der er fuld gang i den politisk interessevaretagelse omkring vilkår for
DUFs foreninger afledt af corona-situationen, herunder både

omkring Folkeoplysningsmidler, hjælpepakker og en nødbevilling til
-

foreningslivet fra Kulturministeriet.

Det ekstraordinært tilskud på 2,5 mio kr fra Kulturministeriet skal
udmøntes gennem den eksisterende Lokalforeningspuljen. DUF
værdsætter håndsrækningen, men arbejder for at midlerne kan

-

-

-

komme alle medlemsorganisationer til gavn.

Retningslinjerne for ekstraordinært tilskud til Lokalforeningspuljen
skal godkendes i styrelsen og alle skal være indstillet på at rykke
hurtigt på den politisk behandling.

Styrelsesseminar er rykket til 13.-14. juni. Og der er ikke er et

ordinært styrelsesmøde planlagt i maj. Coronakrisen kan dog give
anledning til ekstraordinære møder.

Puljen og Ungetræningen i projektet Nordiske Unge i Bæredygtige
Fællesskaber udskydes til efterår, puljens ansøgningsfrist bliver start

-

oktober.

Folkemødet er aflyst og vi er i den forbindelse i dialog med

Foreningen Folkemødet om DUF partnerskabsbidrag. Vi prøver at
begrænse tab og samtidig holde fast i gode aftaler og

samarbejdspartnere til næste år. Ift. I forhold til styrelsens egen
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transport bedes alle selv undersøge, refunderingsmuligheder hos
transportselskaber og ellers refunderer DUF.

International chef Marie Helmstedt orienterede kort om situationen for de
internationale aktiviteter og den internationale pulje.

Formanden gav desuden følgende generelle orienteringer:
-

Morten er gået på barsel og Jakob fungerer som generalsekretær frem

-

Rettelse ift. oplysninger om bevillingsudvalget, som styrelsen fik på

til august.

styrelsesmødet den 29.januar. Der foreligger eksplicitte

forretningsgange for udvalgene udover dem der fremgår af

kommissorierne. Der blev redegjort for at dette ikke er tilfældet, men
der eksisterer uddybning af forretningsgange for det internationale
-

bevillingsudvalg, lokalforeningspuljeudvalget og tipsudvalget.

DUF har modtaget 164.000 til Demokratikommissionens debattur fra
en ekstraordinær folkeoplysningspulje fra Kulturministeriet.

DUFs samarbejdspartner C:NTACT fået en bevilling på 870.000

kroner fra Online @lliancen til et projekt om den hadefulde tone på

nettet kaldet ”Had ved første klik”. DUF er i dialog om hvilken rolle
-

DUF kunne spille.

NORDEA-fondet har bevilliget 1.8 mio kroner til folk – mødested for
demokrati og dannelse.

3. Afrapportering på strategien

Formanden indledte punktet og gjorde opmærksom på, at den

indholdsmæssige drøftelse af projekterne tages på strategiseminaret den
13.-14.juni. Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til
afdelingslederne.

Det blev fremhævet et ønske om, at der på seminaret afsættes god tid til at
drøfte afrapporteringen.

Styrelsen tog afrapporteringen til efterretning.
4. Holdningspapir til natur og biodiversitet

Formanden indledte punktet og gav ordet til næstforkvinden for at
introducere holdningspapiret.

Herefter blev ændringsforslagene behandlet:
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Ændringsforslag 1 indsendt af Ida Marie Garder
I starten af papiret - Definition af natur
Motivation: Naturbegrebet er flydende og svært at definere. Folk har forskellige
opfattelser af, hvad der er natur, og af den grund er det vigtigt at forsøge

definere, da vi ellers vil forstå dette holdningspapir på vidt forskellige måder.
Hvad er god natur, og hvad vil det sige at naturen trives?
Vi foreslår derfor, at der i starten af papiret fremgår en definition af, hvad der i
dette holdningspapir forstås ved begrebet natur.
Et endeligt forslag har vi svært ved at fremlægge, da det utvivlsomt vil føre til

debat, men her er nogle muligheder ud fra hvordan begrebet allerede bruges i
teksten:
-

Naturen som det vilde = uudnyttede områder

-

Naturen som det landlige = det der ikke er by, og dermed noget som
er underlagt andet end bare mennesket.

-

Naturen som det grønne = modsat det kunstige, inkluderer således
både parker i byerne og potteplanter.

Styrelsen gav mandat til at forretningsudvalget finder den endelige formulering
for forslaget på baggrund af drøftelsen i styrelsen.
Hovedpointer fra drøftelsen i styrelsen angående ændringsforslaget:
-

Ønske om at definitionen afspejler. at det handler om naturen for
naturens præmisser, altså naturen som et mål i sig selv. Vi skal slå et
slag for også at skabe ikke kun bevare biodiverse områder.

-

Forslag til at naturforståelsen i papiret rummer den uberørte og vilde

-

Ønske om kun at kalde natur for områder, der ikke er under

natur, men ikke marker og produktionsskov.
menneskelig kontrol.

-

Forslag til også at gå pragmatisk til værks med natursynet, det behøves
ikke en knivskarp definition. men en fælles forståelse for hvad natur er.

-

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan begreberne natur og skov bruges i

-

Forslag om at bruge de beskyttede naturtyper, de såkaldte § 3-områder.

-

Ungdomsdelegaterne nævnte, at det vilde er det mest relevante for

papiret og om der er forskel.

papiret. Delegaterne kommer gerne med inputs til hvordan DUF kan
bruge et natursyn som fx økocentrisk/ biocentrisk/ antropocentrisk.

Ændringsforslag 2 indsendt af Ida Marie Garder
Linje 27-33
Motivation: Af de 3 underpunkter under ”Derfor mener DUF, at” er punkt 1 og 2
meget enslydende. Samtidig er målet om mere skov allerede nævnt i linje 19. Vi
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foreslår derfor at slette punkt 1 og i stedet indsætte et nyt punkt om at beskytte
og fremme diversitet af habitater.
Som der allerede står i indledningen af punktet, er det ikke nok med mere natur,
men naturen skal også være rigere. For at opnå en rigere natur er nøglen, at der

indenfor relativt kort afstande findes flere forskellige typer af habitater. Våde og
tørre, og lys og skyggefulde områder i nærhed af hinanden giver flere mulige
levesteder og fødekilde for dyre, planter og svampe, og artsdiversiteten indenfor
det enkelte område kan øges.
Nuværende: Derfor mener DUF, at:
•

Der er akut behov for mere skov i Danmark med sammenhængende
områder, som tillader naturen at brede sig på sin naturlige præmisser.

•

Natur i Danmark skal ses som en helhed. Derfor skal der være flere
trædesten, som skaber en mere sammenhængende natur.

•

At der ved udvinding af råstoffer konstant stilles højere krav til
naturbeskyttelse og naturbevarelse.

Ændres til: Derfor mener DUF, at:
•

Natur i Danmark skal ses som en helhed. Derfor skal der være flere
trædesten, som skaber en mere sammenhængende natur.

•

At habitatdiversiteten indenfor de enkelte naturområder skal beskyttes,
og at udviklingen af forskellige levesteder understøttes.

•

At der ved udvinding af råstoffer konstant stilles højere krav til
naturbeskyttelse og naturbevarelse.

Forslaget blev vedtaget

Ændringsforslag 3 indsendt af Jonas V. Zimsen
Linje 34-49
Motivation: Jeg har skrevet dette ændringsforslag til afsnittet omkring “Adgang
til naturen”. I Bifrost vil vi gerne slå et slag for at vække begejstringen for
naturen hos børn og unge, og indskrive at foreningerne skal inddrages i arbejdet
og formidlingen omkring naturen.
Nuværende:
Bedre adgang til naturen
Det er vigtigt, at børn og unge får mulighed for at kende naturen i den verden,
som de skal være med til at passe på og sikre fremover. Et børne- og ungdomsliv
i naturen giver større forståelse for naturens værdi og sårbarhed samt
menneskehedens ansvar for at passe på selvsamme natur. Det kræver adgang til

naturen, og flere naturområder i byer, så flest mulige børn og unge har mulighed
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for at udforske naturen og gerne gennem stærke forpligtende fællesskaber
såsom foreningslivet.
Derfor mener DUF, at:
•

Der ved etablering af nye naturområder med tilskud fra offentlige midler
skal sikres adgang på linje med reglerne for adgang til statslige arealer.

•

Der skal prioriteres flere midler til naturformidling på de statslige og
mest besøgte naturarealer.

•

Der skal sikres adgang fra byen, og derfor skal der etableres flere bynære
naturområder som naturskov.

•

At der arbejdes for gode samarbejder mellem særligt foreninger og
private lodsejere for at sikre børn og unges adgang til privat skov til
solnedgang eller kl. 20.

Ændres til:

Bedre adgang og mere begejstring til naturen
Det er vigtigt at vække begejstringen for naturen hos børn og unge, så de ved
hvad de skal passe på og bevare. Et børne- og ungdomsliv i naturen giver større
forståelse for naturens værdi og sårbarhed i relation til menneskehedens ansvar
for at passe på selvsamme natur. Det kræver bedre adgang til naturen, og flere
naturområder i byer, så alle børn og unge har mulighed for at udforske naturen
og flest mulige gør det gennem stærke forpligtende fællesskaber såsom

foreningslivet. Det er vigtigt at naturen ikke kun bliver en kulisse for aktiviteter,
men at børn og unge aktivt bidrager til at bevare og pleje den.
Derfor mener DUF, at:
•

Der ved etablering af nye naturområder med tilskud fra offentlige midler
skal sikres adgang på linje med reglerne for adgang til statslige arealer.

•

Der skal prioriteres flere midler til naturformidling på de statslige og
mest besøgte naturarealer.

•

Der skal sikres adgang fra byen, og derfor skal der etableres flere bynære
naturområder som naturskov.

•

At der arbejdes for gode samarbejder mellem særligt foreninger og
private lodsejere for at sikre børn og unges adgang til privat skov til
solnedgang eller kl. 20.

•

At børn og unge inddrages i arbejdet og formidlingen omkring
naturplejen.

Forslaget blev vedtaget og Styrelsen gav mandat til at forretningsudvalget finder
den endelige formulering ordet ”begejstring” på baggrund af drøftelsen i
styrelsen. Der blev i drøftelsen nævnt forslag til at bruge ordene glæde, kendskab
og forundring.
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Ændringsforslag 4 indsendt af Frederikke Nørring Levison
Linje 77-69
Motivation: Motiveres på baggrund af et ønske om at DUF fremstår ambitiøse,
hvorfor vi ønsker følgende sætning ”men er det ikke muligt vil en så høj som
mulig procentdel være at foretrække.” fjernet.
Nuværende: Her mener DUF, at det ideelle ville være 30 % vild natur både på
land og vand på verdensplan, men er det ikke muligt vil en så høj som mulig
procentdel være at foretrække.
Ændres til: Her mener DUF, at det ideelle ville være 30 % vild natur både på land
og vand på verdensplan.

Forslaget blev vedtaget

Under mødet blev der desuden fremsat og behandlet følgende
ændringsforslag:

Ændringsforslag 5 fremsat på mødet fra Ida Marie Garder
Linje 4
Motivation: Ønske om at tilføje planter i opremsningen.
Nuværende: DUF går ind for en bæredygtig fremtid og mener, at det er helt
centralt at forvalte vores natur på en måde, så den bliver større og rigere til gavn
for både planeten, mennesker og dyr.
Ændres til: DUF går ind for en bæredygtig fremtid og mener, at det er helt
centralt at forvalte vores natur på en måde, så den bliver større og rigere til gavn
for både planeten, mennesker, planter og dyr.

Forslaget blev vedtaget
Ændringsforslag 4 fremsat på mødet fra Ida Marie Garder
Linje 17-18
Motivation: Ønske om at tilføje omlægning af skov.
Nuværende: Tilføre flere midlerne til statslig skovrejsning af forskellige
skovtyper som natur, urørt- og biodiversitetsskov.
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Ændres til: Tilføre flere midlerne til statslig skovrejsning og omlægning af
forskellige skovtyper som natur, urørt- og biodiversitetsskov.

Forslaget blev vedtaget

Der var desuden følgende generelle bemærkninger til papiret:
-

-

Ros til at DUF forholder sig til biodiversitet.

Målet om 30% vild natur i linje 83 er måske ambitiøst på land,
men ikke på vand. Der er potentiale i at udvide DUFs
holdninger på sigt til også at se mere på havet.

Der blev gjort opmærksom på en problematik omkring insekter,
som ikke er nævnt eksplicit i papiret, men som indgår i de
overordnede rammer.

Styrelsen vedtog holdningspapiret med ovenstående ændringer og gav

forretningsudvalget mandat til at finde de endelige formuleringer angående
naturdefinitionen og begejstring på baggrund af styrelsens drøftelser.
5. Tema for Delegeretmøde 2020

Formanden indledte punktet og åbnede herefter for drøftelsen om den
temapolitiske drøftelse.

Fra drøftelsen var hovedpointerne:
-

Generel opbakning til at alle tre temaforslag, som alle giver mening

-

Der var en drøftelse angående den konkrete vinkel på temaforslag 2

-

-

at drøfte på Delegeretmøde.

om ”Det Gode Ungdomsliv”, herunder var der forslag til at tale om
materielle vilkår og et forslag til at tale om kulturelle sfære.

Der var en drøftelse om at udvide temaforslag 3 om ”Foreningsliv”
fra en intern vinkel til også at se på sammenspillet med samfundet
for at udnytte det politiske forum ved Delegeretmøde.

I drøftelsen om temaforslag 1 om ”Demokrati” blev det bemærket:
o

Demokrati er aktuelt og har momentum lige nu.

o

Undgå et direkte Corona-tema, men have et fokus på
fremtidige kriser og ”demokrati under pres”.

o

Gerne udvide til også at favne det nationale, herunder

forskellige former for demokratidannelse for børn og unge.
o

Opmærksomhed på at sikre en god sammenhæng med
Demokratikommissionen.
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-

-

Ift. til processen blev det bemærket, at den temapolitiske drøftelse

skal skabe debat, men ikke for store uenigheder. Der skal være plads
til forskellige tilgange.

Vigtigt at skabe en god proces og styrelsen skal være opmærksom
på at skabe et godt og passende forarbejde.

Styrelsen vedtog temaet ”Demokrati” for Delegeretmøde 2020 med

ovenstående bemærkninger. Forretningsudvalget arbejder videre med
forslaget.

6. Ungdomshuset i Ukraine

Formanden indledte punktet og åbnede for eventuelle bemærkninger.
Styrelsen vedtog notatet.
7. Opfølgning på Vedtagelser fra Delegeretmøde 2019

Formanden gav en mundtlig orientering om status for arbejdet med
vedtagelserne fra Delegeretmøde 2019 og åbnede herefter for
bemærkninger:
-

Anerkendelse af at FH træder til og finder løsninger på konkret

-

Det er svært for DUF selv at finde løsninger for de store problemer

udfordringer.

som fx praktikpladser, men godt at påpege udfordringer.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Årsplan for 2021

Formanden orienterede om den vedlagte årsplan for møder i 2021.
Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Eventuelt
Frederik spurgte ind til nye datoer for DM i debat, som Line svarede på
ikke ligger fast endnu.

Troels nævnte i forhold til formandens møde med Statsministeren og

Kulturministeren i morgen, at DUF skal presse på omkring en definition af
”større forsamlinger” og nævne et ønske om at foreningslivet for en større
varsel for genåbning. Chris uddybede omkring hvad der er planlagt for
mødet.
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Clara orienterede om at Verdensmålsakademiet har åbnet for nye
ansøgninger.

Således opfattet,

Merle Singer-Lippert
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