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Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Kasper bød velkommen styrelsesmødet.
Dagsorden blev godkendt.
2. Besøg af ungdomdelegaterne

Punktet blev indledt med en præsentationsrunde. Herefter blev ordet givet
til ungdomsdelegaterne, som gav en præsentation af dem selv, deres

motivation for at være ungdomsdelegater og hvad de vil fokusere på i det
kommende år.
Der var efterfølgende en drøftelse, styrelsen og ungdomsdelegaterne
imellem. Hovedpointerne herfra var:
-

Ungdomsdelegaterne vil gerne have styrelsens hjælp til at formidle

-

Ungdomsdelegaterne vil meget gerne ud til medlemsorganisationerne

-

-

kontakt til medlemsorganisationer, som de ikke selv har en kontakt til
Styrelsen står til rådighed med sparring og gode råd

Ungdomsringens projekt ”sexualisterne” kan være relevant for

ungdomsdelegaterne på det tematiske område SRSR. Thor Bonde vil
gerne formidle kontakten

Medlemsorganisationerne kunne have god brug af den sparring

ungdomsdelegaterne kan give og Ungdomsdelegaterne kan spille en

god rolle som oversættere overfor medlemsorganisationerne, ift. nogle
-

-

af de dagsordener DUF står på, på det internationale område

Der blev sendt en opfordring fra styrelsen til ungdomsdelegaterne om at
yde indflydelse på de tre tematikker, som Danmark vælger at fokusere
på

Ungdomsdelegaterne – særligt under tematikken SRSR - blev opfordret
til at bidrage i arbejdet med udvikling af politik i forlængelse af
engagementet i Priden

Ungdomsdelegaternes kontaktoplysninger vil blive sendt ud sammen med
referatet.

Kasper sluttede punktet af med en opfordring til styrelsen om at deltage i
dialogmøderne.
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3. Generel orientering

Formanden orienterede om at:
-

Skolevalget er vel overstået. I DUF er vi godt tilfredse med skolevalget.
Der er dd. sendt en mail ud til styrelsen, som også er sendt til alle
medlemsorganisationer, med en opfordring om at bidrage til den

organiske spredning en video-kampagne på nettet, som opfordrer

danskerne til at komme med deres gode idéer til, hvordan vi kan skabe

en bedre digital debatkultur på de sociale medier. Kasper opfordrede til

at alle styrelsesmedlemmer bidrager til at dele det via sociale medier, og
-

-

skubbe på for, at medlemsorganisationerne også gør det

Der har været sidste møde i disruptionrådet. Produktet af rådets arbejde
er en afsluttende rapport med 14 sigtelinjer. På disruptionrådets sidste
møde blev det besluttet, at rådet skal gøres til et stående organ.

Formanden har deltaget på KLs børne- ungetopmøde, som er et forum,
hvor der deltager mange interessenter for DUF og DUFs
medlemsorganisationer.

4. Evaluering af D-dag 2018

Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til Maria Ladegaard,
medarbejder på sekretariatet.

Maria gennemgik en undersøgelse, der er lavet blandt alle elever på de

deltagende skoler. Undersøgelsen er lavet inden demokratiets dag (D-dag)
fandt sted på skolerne. Tallene sendes ud sammen med dette referat.
På baggrund af tallene, noterede styrelsen sig, at tallene netop viser,
hvorfor det er så vigtigt at vi gør dette, og fortsætter med D-dag i
fremtiden.

Maria Ladegaard gennemgik desuden de vigtigste erfaringer og
forbedringsmuligheder vi har identificeret efter D-dag 2018.

Der pågik herefter en drøftelse i styrelsen, hvor hovedpointerne var:
-

Der blev sendt en opfordring til, at man spørger eleverne, der har været
udsat for D-dag til, hvad man kan forbedre ved D-dag, for at gøre det
endnu bedre. Dette kan eventuelt gøres på stedet, som en mundtlig
evaluering
o

-

I forlængelse heraf, vil det også være interessant at se på

effektmålinger af D-dag. Eksempelvis på demokratisk selvtillid.

Det er en god idé at udbygge D-dag med undervisningsmateriale og

potentielt et undervisningsforløb. Såfremt vi gør det er det vigtigt, at de
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MO’er, som organiserer eleverne på skolerne, er med i udviklingen af
-

det.

Det blev drøftet, hvorvidt det ville give mening at udvide det til

grundforløb 2. Dette blev imidlertid argumenteret ned, da det ikke

understøttes af grundforløbets læringsmål, som det ellers gør under
-

grundforløb 1

Det er positivt, at der denne gang var stærkere opbakning fra de
politiske ungdomsorganisationer.

Der var stor ros til, at EEO er blevet inddraget i D-dag.

Styrelsen tog evalueringen til efterretning.
5. Nye medlemmer - Ansøgning fra Coding Pirates

Formanden introducerede punktet, og åbnede for en drøftelse af
ansøgningen.

Styrelsen imødekom Coding Pirates ansøgning om optagelse, og optager

dem som observatørorganisation frem mod delegeretmødet 2019. Styrelsen
indstiller Coding Pirates til endelig optagelse som medlemmer, på
delegeretmødet 2019.

6. Nye medlemmer - Ansøgning fra Ventilen

Formanden introducerede punktet, og åbnede for en drøftelse af
ansøgningen.

Styrelsen imødekom Ventilens ansøgning om optagelse, og optager dem
som observatørorganisation frem mod delegeretmødet 2019. Styrelsen
indstiller Ventilen til endelig optagelse som medlemmer, på
delegeretmødet 2019.

7. Oversigt over Lokalforeningspuljen, bevillinger og forbrug for 2018
Formanden gennemgik nøgletallene for lokalforeningspuljen, siden den
blev åbnet i december 2018. Der blev herefter åbnet for en drøftelse.
-

Oversigten (bilag 1) er rigtig god til at give et indtryk af fordelingen af

-

Det kunne være interessant at se på, hvor mange unikke lokalforeninger

-

midler geografisk

i de respektive kommuner, som har modtaget midler fra puljen
Der var generel ros til arbejdet bag bevillingerne fra

lokalforeningspuljen. Både udvalget og medarbejderne
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-

Der var et konkret spørgsmål til, hvor mange MO’er der er, hvor en eller
flere MOLO’er har søgt, men hvor ingen af disse ansøgninger er blevet
imødekommet

Det blev aftalt, at der løbende orienteres på puljen i styrelsen. Næste
orientering skal ske om tre måneder.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Fokus på lokal foreningsudvikling og samarbejde

Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til Frederik

Fredslund-Andersen fra sekretariatet. Frederik havde designet en proces,
som han tog styrelsen igennem.

Der pågik en drøftelse af analysemodellen i styrelsen, hvorfra
hovedpointerne var:
-

-

-

-

Den fungerer godt, men det er noget som primært kan bruges i

velfungerende og veletablerede MOLO’er. Den er mindre stærk til
at opdyrke ”liv derude”

Den kan være god til at levere konkrete idéer til aktiviteter

Den kan bruges til at lære af hinanden på tværs af lokalforeninger
Modellen kan bruges til at styrke koblingen mellem idéen og
aktiviteterne

Den kan være et godt redskab i foreningen. Den kan være med til at
foreningen finder sin egen ”mening”

Det kunne være fedt at ramme en specifik kommune, og teste nye
ting af i et afgrænset område. Så fungerer det som et laboratorie

Der er forskel på DUFs medlemsorganisationer. Derfor er det også
okay, at DUF laver ting, som har særligt værdi for nogle
medlemsorganisationer og deres lokale foreninger

Med projektet ”Fremtid i forening” fik vi meget viden. Dette er et

godt forsøg på at omsætte den viden, til forandring i virkeligheden
Der mangler i højere grad viden og overblik over MOLOlandskabet, end nye værktøjer. Disse haves allerede i
landsorganisationerne

Når DUF arbejder med lokalforeninger, gøres dette bedst gennem
landsorganisationerne

Det er vigtigt, at man også ser på den længerevarende indsats. Så
det bliver en varig vækst

Der er generelle udfordringer med gode generationsskifter i
lokalforeningerne. Det kunne DUF bidrage med
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-

Modellen kan godt komme til at virke som værende langt væk fra,

-

Modellen kræver generelt nogle tilpasninger, inden den kan bruges

hvor lokalforeningerne er henne
ude lokalt

9. Orientering om DUFs internationale pulje

Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til Gunvor

Bjerglund Thomsen fra sekretariatet, der gennemgik hovedpointerne i
orienteringen.

Der pågik en drøftelse af orienteringen i styrelsen, hvorfra hovedpointerne
var:
-

Det kunne være interessant med en mere livlig afrapportering fra
MO’erne. Eksempelvis at bruge billeder i højere grad.

-

Den skriftlige orientering er en rigtig god oversigt og fungerer som en
videnskilde for styrelsen.

-

Der var et afklarende spørgsmål om hvad der forstås Palæstina. Det blev
understreget, at der er tale om Det palæstinensiske selvstyreområde.

-

Der var generel opbakning og ros til det internationale arbejde i DUF.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Drøftelse og vedtagelse af indsats vedr. national og lokal
forankring/bidrag af DAPP

Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til Gunvor
Bjerglund Thomsen fra sekretariatet.

Der pågik herefter en drøftelse i styrelsen, hvor hovedpointerne var:
-

-

Alt arbejde der er mere end envejskommunikation er vigtig.

Erfaringerne fra DAPP kan bruges i diskussionen om integration i
Danmark

Vi kan også gribe ud over personer fra vores medlemsorganisationer

Organisationer med et religiøst grundlag kunne være interessante at

arbejde med, da netop religion og konflikterne vedr. religion er meget
relevant i regionen.

Det er en vigtig pointe, at den hjemlige organisation, kan lære mere af
arbejdet ude
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-

Det er en rigtig god idé at opdatere dialoghåndbogen

Man bør inddrage dialogambassadørerne mere i arbejdet og

dialogambassadørerne kan generelt bruges meget mere i det nationale
arbejde

o

Det kan både være enkeltstående events, og længerevarende

forløb. Vi skal forsøge i endnu højere grad at tænke det ind i
alle vores aktiviteter

Følgende styrelsesmedlemmer meldte sig til at bidrage viden og sparring
på, hvordan vi i højere grad kan udnytte dialogambassadørerne:
-

Cecilie Føns

-

Clara Halvorsen

-

Gitte Kjær Petersen

Sekretariatet indkalder dem til møde herom.
Styrelsen vedtog af indsats vedr. national og lokal forankring/bidrag af
DAPP.

11. Evaluering af DM2018

Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til Rasmus Kjær
Slot, som orienterede om evalueringen på vegne af
delegeretmødearbejdsgruppen.

(Referatet til dette punkt indeholder mange ord. Det er med sigte på, at
arbejdsgruppen kan bruge det i det videre arbejde.)
-

-

Generelt var det et godt delegeretmøde

Vi tog nogle vigtige beslutninger på delegeretmødet. Der var for første
gang i lang tid plads til at folk kunne få talt sammen, og kunne have
politiske diskussioner på tværs af organisationer

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er nogle der fokuserer på den

vedtagne politik, og nogle, der fokuserer på vejen derhen. Udfordringen
er, at ethvert tilvalg også er et fravalg

-

Der indstilles til, at den temapolitiske drøftelse også ligger i

arbejdsgruppen, eller at der i hvert fald er en meget tæt koordination
mellem de to arbejdsgrupper.

-

Vi skal fastholde formen og faconen på DM overordnet set. Vi skal
fastholde, at plenumdebatten foregår på talerstolen.
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-

-

Der er er potentiale i at drøfte udviklingsmuligheder for den gode

debat. Et konkret eksempel er når vi klapper af nye på talerstolen. Det
fungerer rigtigt godt.

Det er vigtigt at huske, at delegeretmødet er DUFs ansigt udadtil ift.
MO’erne. Vi skal være bevidste om, at landskabet af MO’er er

mangfoldigt, og at alle skal føle, at det har været et godt delegeretmøde.
o

Man kunne overveje tiltag for at forbedre tonen. Der

opfordres til at delegeretmødearbejdsgruppen rækker ud til
MO’erne bredt, for at få deres bidrag til det. Konkret vides
det at Operation Dagsværk arbejder på forslag til det
-

Det var fedt med den temapolitiske drøftelse. Vi har diskuteret og

-

Den temapolitiske drøftelse må i 2019 gerne have et helt nyt format. Det

-

vedtaget mere politik end tidligere år

er netop pointen, at den også kan bruges til at udvikle og afprøve nye
formater

Vigtigt med italesættelse af fravalg i den politiske proces.

Vi skal prøve flere ting af på den temapolitiske drøftelse. Vi skal
eksperimentere

Vi kan have endnu flere workshops og lignende. Gruppesessionerne gav
rum til dem, der normalt ikke blander sig så meget i diskussionerne.

Gruppedrøftelserne i relation til den temapolitiske drøftelse fungerede
rigtigt godt. Det skal opprioriteres til næste gang
Det er vigtigt, at processerne er helt klare

Der skal være en endnu stærkere kobling mellem en gruppediskussion
og en temapolitisk drøftelse

-

Vi har brug for at DM i højere grad er en social smeltedigel, på tværs af

-

Ift. kønsbalance på talerstolen: Vi kan i evalueringen spørge til, hvordan

-

medlemsorganisationerne. Der er et udviklingspotentiale heri

vi i højere grad kan gøre skridtet op på talerstolen lavere. Det er særligt
interessant at høre fra nye deltagere på DM

Man kunne overveje kønsopdelte talerlister, så det skifter mellem
kønnene

Vi skal fortsætte indsatsen for at få diversitet (bredt forstået) i, hvem der
deltager aktivt på delegeretmøde

Fremadrettet skal vi have en diskussion af, hvilken kultur vi ønsker at
skabe. Det være sig ligestilling, debatkultur mm.
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-

I arbejdsgruppen var der et indtryk af et sekretariat, som har været
professionelle og gode.

Styrelsen tog evalueringen til efterretning, og arbejdsgruppen tager
drøftelserne med i de videre overvejelser.

12. DM2019 - Varigheden af delegeretmødet

Formanden introducerede punktet, og åbnede for en drøftelse i styrelsen.
Hovedpointerne fra drøftelsen var:
-

Fremadrettet skal vi overveje muligheden for at holde DM et andet sted.
Det vil muligvis kunne sænke udgifterne, og derfor gøre det mere
økonomisk muligt. Vi skal ikke nødvendigvis være på er dyrt
konferencecenter
o

Der blev gjort opmærksom på, at DUF får 25% rabat på

Nyborg strand, fordi vi har religiøse organisationer som
-

-

medlemmer

Det er en pointe, at vi nu har haft 1-dages delegeretmøder i en del år, og

at vi derfor med interesse kunne undersøge, hvordan det vil være som et
2-dages arrangement

Såfremt man udvider til to dage, er det vigtigt med centralt indhold
begge dage

Såfremt man vælger at udvide det til to dage, er det vigtigt med en
mulighed for billig, og helst gratis, overnatning

Det fede ved at holde det i to dage er, at man kan komme dybere ned i
diskussionerne.

Ved at udvide til to dage, vil vi risikere, at vi har færre deltagere fra de
organisationer, som i forvejen er i periferien af DUF

Man kunne holde en længere pause midt på dagen, og så skubbe
sluttidspunktet

Vi kan forsøge at gøre DM alkoholfrit.
Vi bør generelt styrke netværksdelen.

Styrelsen besluttede, at varigheden af DM2019 skal være en dag (lørdag d.
30. november 2019).
Følgende styrelsesmedlemmer blev desuden valgt til arbejdsgruppen for
DM2019:
-

Chris Holst Preuss

-

Lucas Skræddergaard

-

Christine Ravn Lund
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-

Rasmus Kjeldsmark Jakobsen
Rasmus Kjær Slot

13. Folketingsvalg - Unge på dagsorden

Formanden introducerede punktet, og gav ordet til Chris Holst Preuss, som
gav en orientering

Hovedpointerne fra orienteringen var:
-

Vi kører fortsat modellen med, at vi hele tiden skal lukke aftaler og

-

Der bliver sendt en undersøgelse til alle folketingskandidater ud via

-

opgaver. Således at vi har ting klar, til når valget bliver udskrevet.
megafon

Der er blevet rakt ud vedr. Klimaarken. Der er fortsat en række

spørgsmål der kræver afklaring. Disse er i gang med at blive afklaret.
o

Såfremt det lykkes, vil der blive indkaldt til et dialogmøde d.
6. marts

o

De to ungdomsdelegater på temaet, skal inviteres til og
forventes at deltage i arbejdet.

-

Der bliver ligeledes arbejdet på den digitale del af kampagnen, hvor vi

-

Der blev opfordret til, at DUF skal rykke på dagsorden om

-

arbejder sammen med et eksternt bureau
pensionsalder.

Der eftersøges casepersoner i relation til mental sundhed

Der er sket en prioritering af de forskellige 10 forslag ift. hvilke der

først arbejdes med at omsætte til konkrete kampagneinitiativer. Denne
udvælgelse er sket med baggrund i en strategisk vurdering af, hvad der

ville fungere bedst til de forskellige kampagneelementer, hvad der ville
give det bedste afkast og hvad der ville være mest sandsynligt at lykkes
med.

14. Eventuelt

Der blev opfordret til, at vi rykker punktet om DUFs indkøbspolitik frem på
mødeplanen.
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Således opfattet,

Morten Østergaard Sørensen
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