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Side 1

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen styrelsesmødet.
Dagsorden blev godkendt.
2. Generel orientering

Formanden orienterede om at:
•

I forlængelse af Gender Diversity Roundtable, vil der i starten af

sommeren komme anbefalinger. Disse vil blive sendt ud til styrelsen på
mail
•

Der er startet en proces på sekretariatet, hvor der arbejdes henimod
indgåelse af en husaftale

•

Publikationen om det politiske udspil om foreningsliv og frivillighed, i
samarbejde med DIF og DGI, er blevet endeligt trykt. Den vil blive

brugt på bagkant af et folketingsvalg, som en positionering overfor det
politiske led
•

I rådet for demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne har Kasper
fået rigtig god indflydelse, og har fået sat et tydeligt DUF aftryk

•
•

Verdensmålsakademiet bliver lanceret i morgen torsdag d. 25. april

Vi har mandag d. 8. april afholdt to lokalforeningspuljestudieture for
hhv. Karsten Lauritzen og Jesper Petersen, hvor vi besøgte foreninger i
hhv. Nordjylland og Sønderjylland.

•

Der har været afholdt møde mellem Ligestillingsminister Eva Kjer

Hansen, repræsentanter fra de politiske ungdomsorganisationer og

DUF v. Kasper. Efter arrangementet stod det indtryk tilbage, at DUF og
DUFs medlemsorganisationer arbejder med udfordringerne, og tager
det meget seriøst.

3. Hal Koch Center for Demokrati og Dannelse

Kasper indledte punktet, og bød velkommen til Rasmus Meyer, forstander
på Krogerup Højskole.

Rasmus Meyer takkede for muligheden for at komme og besøge DUFs

styrelse, og udfoldede tankerne bag Hal Koch Center for Demokrati og

Dannelse. Det følgende er et sammenskriv af Rasmus Meyers redegørelse.
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Krogerup Højskole og DUF har samme stamfar, nemlig Hal Koch. Vi

kommer ud af det samme. Krogerup Højskole er vokset ud af det samme
idégrundlag som var bag stiftelsen Dansk Ungdomssamvirke i 1940.

Det skal være et svar på resignationen. Det forhold, at folk har givet op på,

at verden bliver et bedre sted. Det handler om at udstyre folk med en tro på,
og en tillid til, at det kan betale sig at engagere sig.

Belært at den gode Hal Koch, er det ikke institutioner, love og paragraffer,
der udgør demokratiet. Det er sindelaget hos befolkningen. Er de
demokrater eller ej, lever de demokratiet eller ej.

Det Krogerup siger ja til, er at skabe noget, som ikke er der i dag. Det er at
træde et skridt frem for demokratiet, i en tid hvor det er truet. De lægger
både økonomiske, men særligt menneskelige ressourcer. Derudover har
Krogerup Højskole de fysiske faciliteter, som det kræver.

Krogerup højskole er, ligesom DUF, bredt forankret i det politiske
landskab.

Krogerup Højskole er fundamentale i at få det her til at blive til virkelighed.
Det er både rammerne og indholdet.

Rasmus sluttede af med at invitere styrelsen op og besøge Krogerup
Højskole.

Der pågik herefter en drøftelse i styrelsen, hvorfra hovedpointerne var:
Overordnet
•

Det er fortsat i den afdækkende fase, og det er et forsøg på, at inddrage
hele styrelsen tidligt i projektet.

•

Et center som dette er noget, der er et behov for. Det ligger naturligt i
tråd med DUFs rødder og DNA.

•

Noget, der kunne være fordelagtigt at have med helt fra starten i
udviklingen, er den interkulturelle udveksling og dannelse.

•

Centret skal have et stærkt globalt udsyn. Således er målgruppen ikke
blot unge, som bor i Danmark.

•

Sammenspillet mellem DUF og Krogerup er spændende. Men det er et
vigtigt opmærksomhedspunkt, at vi ikke kun prædiker for de frelste.

•

Det er vigtigt, at vi arbejder med at nå nye målgrupper. De personer,

som ikke er engagerede i dag. Det kan være et svar på at nå nogle af de
grupper, som ikke er demokratisk engagerede i dag.
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•

Der blev spurgt til, hvordan og på hvilket niveau, centret får et

selvstændigt brand. Der blev desuden givet udtryk for, at det er vigtigt,
at vi arbejder henimod, at det skal være noget i sig selv. Det skal ikke

blot være en ny højskole eller en ny linje på en eksisterende højskole.

Svaret herpå er, at det skal være noget i sig selv. Det vil være en proces,
mod stærkere brand og mere selvstændighed for centret i sig selv
Økonomi
•

Det er et vigtigt, at det skal blive økonomisk bæredygtigt indenfor en
overskuelig tidshorisont.

•

Det blev klargjort, at de 150.000 kr. som allokeres til projektet i første
omgang, kan findes indenfor det nuværende budget på området.

•

Der blev desuden stillet spørgsmålstegn til, at en af de tre partnere er
kommerciel. Svaret herpå var, at deltager Danmark ikke har som
ambition tjene penge på det.

Proces
•

Når vi udfolder tankerne, og går videre med det konkrete, er det vigtigt,
at det vi etablerer, sker i samspil med MO’erne. Det skal være sammen
med MO’erne, det må ikke være i konkurrence til MO’erne.

•

Det er vigtigt, at MO’erne tænkes ind centralt i projektet, og skal være
med i udviklingen af det.

•

Der er et overlap mellem tankerne bag centret og tankerne bag
ungdomsøen.

•

Der blev stillet spørgsmålstegn til, hvorfor det skal hedde ”et center”.

Der vil være mulighed for at udskrive en navnekonkurrence på et senere
tidspunkt.
•

Bekymringen er, at dette ligger før den kommende strategiproces, og

derfor foregriber nogle ting, inden vi kan behandle det sammen med de
øvrige ting der skal i strategien.
•

Der blev luftet en bekymring om den principielle udfordring i, at DUF
går sammen med en kommerciel partner, og kaster penge efter et

projekt med en kommerciel partner på nuværende tidspunkt. Der var et
ønske om at få Deltager Danmark rolle i projektet udpenslet. Svaret

herpå var, at Deltager Danmark rolle i projektet ikke skal overvurderes.
Idéen er opstået sammen med dem, men de skal ikke være en del af det
på langt sigt. Deltager Danmarks rolle er primært i etableringen og

konsolideringen af centret. Det er ikke tanken, at de skal være med på
sigt.
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Styrelsen vedtog at give mandat til, at DUF går videre med den beskrevne
idé.

Beslutningen implicerer, at der allokeres 150.000 kr. (indenfor det gældende
budget) til projektet.

4. Evaluering af skolevalget

Formanden introducerede punktet, og åbnede for en kort drøftelse i
styrelsen.

Hovedpointerne fra drøftelsen var:
•
•

Der var stor ros til Skolevalget 2019, og sekretariats arbejde med det.

Når man ser på omfanget, er det imponerende, at det er en opgave, som
DUF og medlemsorganisationer kan løfte.

•

Det er et opmærksomhedspunkt, at fortsætter væksten, så kræver det
flere ressourcer. Både for DUF og MO’erne, der er en del af det.

•

Der er en opfordring til at opstarte arbejdet med det kommende
skolevalg, i rigtig god tid.

•

Der var en særskilt ros til mange frivillige kræfter, fra særligt de
politiske ungdomsorganisationer, som var en del af det.

Styrelsen tog evalueringen til efterretning.
5. Orientering om EP-valgindsats
Formanden introducerede punktet.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Suppleringsvalg til lokalforeningspuljeudvalget
Styrelsen besluttede at udpege Anne Eskelund til
lokalforeningspuljeudvalget.

7. Suppleringsvalg til tipsudvalget

Styrelsen besluttede at udpege Ida Lang Andersen til tipsudvalget.
8. Samvær, trivsel og ligestilling i foreningerne - Orientering efter
afslutning

Formanden introducerede punktet, og åbnede for en drøftelse i styrelsen.
•

Ros til arbejdet. Det er godt, at det handler om at lave konkrete
forandringer i MO’erne.
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•

Det betyder meget for de deltagende organisationer, at de har kunnet
være en del af det.

•

Det er et vigtigt og rigtigt fokus, at dette handler om at sikre, at alle
medlemmer trives i deres forening.

Der blev givet udtryk for, at det er et oplagt strategisk fokus at tage med ind
i udviklingen af den nye strategi.

Styrelsen og afrapporteringen og orienteringen til efterretning.
9. Mandatramme til Europa-arbejdet

Kasper indledte punktet, og gav ordet videre til Nicolai Boysen, som
udfoldede tankerne bag det.
•

Det er et ønske om at udbygge mandatrammen, så det bliver klart,

hvilket mandat DUFs repræsentanter i europæiske fora kan stå på.
•

Alle input til EU-arbejdsgruppen er mere end velkomne, og input fra
MO’er med en konkret og specifik viden er særligt velkomment.

•

DUF også er dem, der rejser medlemsorganisationernes mærkesager, i
fora, hvor DUF er repræsenteret med andre nationale ungdomsråd.

•

Hvis vi møder ting i europæisk kontekst, som ikke er defineret i

mandatrammen. Vil der blive skelet til de øvrige politiske mandater,
som DUF er under.

Fra styrelsen drøftelse var hovedpointerne:
•

Det ses som en udfordring, hvis DUF mener for meget om, hvordan

arbejdsmarkedet skal være indrettet og indrettes i fremtiden, og det er
vigtigt, at repræsentanter fra DUF, ikke bevæger sig ind på at mene,

hvordan det danske arbejdsmarked skal indrettes. Der blev svaret, at

arbejdsmarkedet er lige nu et fokus i den strukturerede dialogen, og det
er derfor, det er taget med her. Der har været et forsøg på at inddrage
MO’erne, men det er blevet vanskeliggjort, pga. korte tidsfrister fra

YFJ. Det blev i forlængelse heraf understreget, at DUF som regel er
dem, som generelt set holder YFJ tilbage på at mene for meget
•

Der blev opfordret til generelt at se på, hvilken viden der ligger i
MO’erne, på de forskellige områder.

Styrelsen ønsker en uddybning af rettigheder. Således at det gøres klart, at

det handler om menneskerettigheder, og ikke andre rettigheder, fx vedr. løn
og arbejdsvilkår.
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Med ovenstående tilføjelse vedtog styrelsen mandatrammen.
Beslutningen betyder, rent praktisk, at dette og det andet politikpapir på
området vil blive fusioneret til ét dokument.

10. Styrelsens input til udvikling af Ungdomsøens fire udviklingsspor
Kasper indledte punktet, og gav ordet videre til Nicolai Boysen og Lucas
Skræddergaard, som udfoldede tankerne bag det.

Der pågik en drøftelse i styrelsen af, hvilke input DUF bør komme med til
Ungdomsøens demokratiarbejde
•

Der er opbakning til at tænke stort. Det er vigtigt, at de værdier der er
DUFs DNA, er grundlæggende i det aftryk vi sætter på øen.

•
•

Det handler også om uenigheden og nysgerrigheden på uenigheden.
Vi kunne godt lade os inspirere af tankerne bag ”Danmark taler
sammen”, som er oprindeligt inspireret af et tysk projekt.

•

Det er en vigtig pointe, at Ungdomsøen er et laboratorium, hvor vi kan
afprøve af undersøge nye tanker om det lille d.

Der er nogle drøftelser, som peger ind i den kommende strategiproces, og
det skal på dagsorden igen i efteråret.

Men ovenstående input fra drøftelsen, tog styrelsen tager orienteringen
efterretning.

11. Policy paper om folkeoplysningsloven

Kasper indledte punktet, og åbnede for en særskilt drøftelse af hhv. bilag 1
og bilag 3. Bilag 2 blev taget til efterretning.
Vedr. bilag 1:

Styrelsen drøftede bilag 1. Indholdet ses som en stadfæstelse af den
nuværende DUF politik på området.
Bilaget blev vedtaget af styrelsen.
Vedr. bilag 3:
•

Folkeoplysningen er hjerteblod for de religiøse foreninger, som gang på
gang oplever at blive diskrimineret, på baggrund af religiøse aktiviteter.
Bestemmelsen om forkyndelse i Folkeoplysningsloven (FOL) bliver
konsekvent overfortolket af mange kommuner.
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•

Fra den kirkelige gruppering, er der ros og opbakning til DUFs
hidtidige arbejde med FOL.

•

Det er positivt, at DUF satser på at gøre noget ved
folkeoplysningsområdet.

•

Der er brug for oplysning om FOL. Det er også et stort internt behov for
oplysning af MO’erne herom.

•

Vi skal opdatere advokatnotatet om FOL. Dette kan ske i samarbejde
mellem MO’erne og DUF.

•

Elev- og studenterorganisationer er ikke en del af FOL, som det er i

dag. Det giver eksempelvis udfordringer med fælleselevråd i kommuner,
som ikke har adgang til hverken lokaler eller økonomisk tilskud. Der er
flere af DUFs MO’er, som ser deres organisation være indenfor
folkeoplysningen, som ikke er det i dag.
•

Når vi, jf. den beskrevne proces, nedsætter arbejdsgruppen er det
vigtigt, at vi inddrager MO’erne bredt set.

•

DUF skal have en holdning til, hvor mange midler kommunerne

allokerer til folkeoplysningsområdet, altså størrelsen på den samlede
pulje.

Folkeoplysningen og arbejdet med folkeoplysningsloven, skal tages med på
strategiseminaret, som et muligt fokus i den nye strategi.

På baggrund af drøftelsen, gav styrelsen mandat til at arbejde videre med
den beskrevne proces.

12. DUFs indkøbspolitik

Formanden indledte punktet.

Der pågik en drøftelse af udkastet til DUFs indkøbspolitik.
•
•

Det handler om, at vi ser på, hvordan vi gør tingene i det daglige.
Det er vigtigt, at det bliver implementeret på en god måde på
sekretariatet, som fungerer i det daglige.

•

Det vil være en god idé at lave en liste til medarbejderne, over

leverandører som kan benyttes jf. den vedtagne indkøbspolitik.
•

Vedr. uddannelseskravet blev det understreget, at det også er afhængigt
af den konkrete branche og mulige leverandører.

•

Der blev spurgt til, hvorfor overenskomst på FH-området er nævnt

specifikt. Årsagen er, at der findes et betydeligt antal arbejdspladser,

hvor der ikke er overenskomst for AC-medarbejderne, men er det for

FH-medarbejderne. I det tilfælde vil leverandøren kunne bruges, selvom
alle medarbejdere ikke er dækket af overenskomst.
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Der skal laves en analyse af, hvad det koster DUF at implementere. Det er

vanskeligt at opgøre præcist på forhånd, hvad det vil koste for DUF. Det vil
ske i forlængelse af implementeringen af indkøbspolitikken. Der blev

tilkendegivet en holdning om det forhold, at det muligvis vil blive dyrere,
det er noget vi gør med åbne øjne.

Sekretariatet skal i efteråret levere en afrapportering på, hvordan

indkøbspolitikken er blevet udfoldet og implementeret i praksis på
sekretariatet.

Formuleringen vedr. uddannelseskravet skal blødes op med formuleringen
”vil det blive tillagt vægt”

Formuleringen om svanemærket skal fjernes (fordi de forvirrer mere end
det oplyser)

Med ovenstående tilføjelser og ændringer vedtog styrelsen retningslinjer
for køb af varer og tjenesteydelser i DUF.

13. Fastlæggelse af strategiproces - Rammepapir for processen

Kasper indledte punktet. Det blev understreget at strategiseminaret vil

blive skudt til august, i det tilfælde af, at det planlagte seminar d. 24.-26.

maj kolliderer med valgdagen for eller valgkampen ifm. folketingsvalget.
Styrelsen vedtog processen og strukturen for strategien 2019-2020.
14. Temapolitisk drøftelse - DM19

Kasper indledte punktet. På baggrund af den grundige drøftelser af de to
temaer til afstemning på seneste styrelsesmøde, skred styrelsen til en
afstemning med det samme.

Styrelsen vedtog, at klima er temaet for temapolitisk drøftelse 2019.
Det blev desuden endeligt besluttet, at planlægningen af den temapolitiske
drøftelse skal ligge i regi af DM-arbejdsgruppen.

I forlængelse heraf besluttede styrelsen at udvide DM-arbejdsgruppen, med
udpegning af Clara Halvorsen til arbejdsgruppen.
15. Folketingsvalg - Unge på dagsorden

Side 9

Chris Preuss redegjorde for arbejdet frem mod folketingsvalget, med
udgangspunkt i bilaget. Der henvises til bilaget, og i referatet her
fremhæves, at:
•

Der har været politisk ungdomsklimatopmøde, som resulterede i en

fælles vedtagelse på tværs af organisationerne. Dette er blevet overrakt
personligt til ministeren, Lars Christian Lilleholt.
•

Vedr. pensionsalder har der været et forsøg på at få opinionsstof om
pensionsalder i diverse dagblade. Dette er sket i samarbejde med
eksterne aktører.

•

Der er et stort fokus på det arbejde, som ligger efter folketingsvalget,
med fokus på at få ting med i regeringsgrundlaget.

•

Der er opbakning til, at det på DM vedtagne, kan tolkes ind i en ramme,
som rent kommunikativt giver mening. Altså at essensen i ønskerne
står til trone, men med fleksibilitet i, hvad der fremhæves.

Styrelsen tog orienteringen til efterretning.
16. Eventuelt

Den på delegeretmødet vedtagne udtalelse 2 ”Alle unge fra

partnerskabslande skal have mulighed for at besøge Danmark” vil blive sat
på dagsorden til det kommende styrelsesmøde.

Rasmus Kjær Slot tager til DM i debat d. 14. maj. og opfordrer styrelsen til
at gøre ham selskab.

Rasmus Kjeldsmark Jakobsen takkede for den gode opbakning til

Fagbevægelsens Ungdom - Elever, Lærlinge og Studerendes torsdagsbar.

Således opfattet,

Morten Østergaard Sørensen
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