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Side 1

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til styrelsesmødet.
Dagsorden og referater blev godkendt.

2. Generel orientering

Formanden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer.
Formanden orienterede om, at:
•

Han har deltaget i Røddingmødet, med en række aktører på kultur
og civilsamfundsområdet

•

Der har været afholdt andet møde i formandsnetværket. Det er en
succes, og deltagerne er meget glade for det

•

Der har været møde med boligminister Kaare Dybvad tirsdag i
denne uge

•
•

Der er møde med Astrid Kragh i morgen torsdag.

Der har her til morgen været afholdt første møde i netværket for
unge MF’ere

•

Ungdomsøen blev åbnet i lørdags, hvor DUF deltog. Det er

imponerende at se, hvor langt de er kommet, siden øen blev
overtaget. Formanden lægger op til, at DUFs styrelse på et
tidspunkt skal holde et seminar på øen
•
•

Der er ansat en ny international chef

Tirsdag d. 24. september afholder vi Morgenfællesskabet om klima,
hvor Jesper Theilgaard er oplægsholder

•

Formanden deltager i en monitoreringsrejse i Moldova

Katrine orienterede om Priden. Der var op mod 100 deltagere fra MO’erne.
Det var en rigtig god dag.

Lucas orienterede om, at YFJ er i gang med at udvikle en ny strategi.

3. Evaluering af DUFs EP-indsats - Skriftlig evaluering

Formanden introducerede punktet, og åbnede for en drøftelse af det
skriftlige bilag til punktet.
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Fra drøftelsen var hovedpointerne:
•
•

Der var generelt ros til afrapporteringen

Der blev fremlagt en idé om, at vi fremadrettet skal finde ud af,
hvordan vi vil udnytte samarbejdet i ”Vi vil Europa”

•
•

Det er en god idé at søge ekstern funding til det.

Der blev opfordret til, at vi skal overveje, hvilke kommercielle
aktører vi samarbejder med. Det er særligt en overvejelse, ift.

virksomheder, der sælger sundhedsskadelige produkter, fx alkohol
•

Det er vigtigt, at vi sørger for at starte processen frem mod næste
EP-valg op tidligt. Dette er et valg, som vi kender valgdatoen for

•

Der blev udtrykt ros til, hvor meget man er lykkedes med at lave,

både de begrænsede midler taget i betragtning, og sammenfaldet
med folketingsvalget taget i betragtning
Styrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Strategi 2019-2020

Formanden indledte punktet, og åbnede behandlingen af det udkast til
strategi 2019-2020, som FU har indstillet til styrelsen.

Styrelsesmedlemmerne havde på forhånd indsendt skriftlige

ændringsforslag. I referatet er medtaget de skriftlige beslutningsforslag, og
hvordan behandlingen af det endte ud.
Ændringsforslag til strategien
Linje 106
Indsættes efter punktum: "DUFs politik skal være bredt forankret og
samlende på tværs af medlemsorganisationerne."
Motivation: Det er væsentligt, at vi ikke politikudvikler på alle tænkelige
områder, men at vi sikrer bredden i paraplyen for de områder vi vil
udvikle politik omkring.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Linje 114
Indsættes efter punktum: "Derfor skal DUF også være en vigtig
sparringspartner for medlemsorganisationerne i oversættelsen af den enkelte
forenings kultur og struktur."
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Motivation: Det er vigtigt, at DUFs sekretariat i deres sagsbehandling
har en bred forståelse for medlemsorganisationernes måder at arbejde og
kommunikere det man laver. DUF skal derfor også i deres
sagsbehandling være en sparringspartner i at sikre oversættelse af den
enkelte forenings kultur og struktur, så det bliver forstået korrekt.
Forslaget blev vedtaget
Linje 156-157
Efter kommaet i linje 156 ændres sætningen til: ”, særligt den der
rammer elevernes mulighed for at deltage i DUFs
medlemsorganisationers aktiviteter.”
Forslaget blev ikke vedtaget.
Linje 155-157
Som en del af arbejdet med at fremme en demokratisk kultur, vil DUF
også undersøge mulighederne for at konfrontere
holdningsforskrækkelsen på ungdomsuddannelserne, særligt den der
rammer DUFs religiøse og politiske medlemsorganisationer.
Ændring: Ordet ”politiske” indsættes i linje 157.
Motivation: På ungdomsuddannelserne er det ikke kun de religiøse
medlemsorganisationer, der oplever en holdningsforskrækkelse, det er
også tilfældet for politiske medlemsorganisationer. Derfor skal DUF vise,
at vi også har de politiske medlemsorganisationer i paraplyen for øje.
Forslaget blev vedtaget
Linje 175

Efter ”erhvervsskoler” tilføjes: ”og FGU-institutioner.”
Forslag stillet på mødet:
DUF skal derudover undersøge muligheden for at udbrede det til FGUuddannelser.
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Det på mødet stillede forslag blev vedtaget.
Forslaget blev vedtaget
Linje 221
Foreslås slettet: ”78”
Motivation: Kan vi ikke det kommende år i princippet nå at optage flere
medlemmer? Ikke meningsafgørende for sætningen, så foreslås derfor
slettet.
Forslaget blev vedtaget
Linje 246
Indsættes efter punktum: "DUF skal ligeledes udvikle et koncept for hvordan
medlemsorganisationer kan gøre brug af hinandens undervisere og
kompetencer".
Motivation: Der efterspørges i flere MO´ere viden om hvem i andre
MO´ere man kan trække på, når der afholdes uddannelsesaktiviteter i
egen organisation. Der kan være et stort potentiale i at dele viden langt
mere. Det bemærkes, at FU har valgt, at forslaget ikke skulle indgå i
strategien grundet manglende opbakning og afklaring af organiseringen
for uddannelsesaktiviteter. Der er forståelse for, at vi ikke kan
implementere og igangsætte et nyt projekt, men ønske om, at der så i
stedet arbejdes på, at idéudvikle et koncept herfor.
Forslaget blev trukket
Linje 288-298
Foreslås flyttet til kapitlet ”Et stærkt demokrati – som livsform og som
styreform”
Motivation: Fokus for initiativet er demokratiets tilstand og hvordan vi
fremmer demokratiet som livsform. Idet der ikke er tale om konkrete
foreningsvilkår passer initiativet bedre under demokrati.
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Forslaget blev ikke vedtaget
Linje 288-298
Omformuleres til:
”Spire-kassen for demokrati og dannelse
I samarbejde med Krogerup Højskole og DeltagerDanmark har DUF indgået et
samarbejde om at afsøge mulighederne for etablering af Spire-kassen for
demokrati og dannelse. Målet er at uddanne unge, og aktører der arbejder med
unge, i demokratiforståelse og lederskab gennem initiativer, handlinger og
engagement, hvor de tager ansvar for udvikling af det lille og det store
demokrati. Samarbejdets første fase handler om at etablere en organisation med
aktiviteter og programmer samt finde en finansieringsmodel, hvor størstedelen
af indtægterne i etableringsfasen kommer fra fonde eller offentlige midler.
Målsætning: DUF vil arbejde for etablering med en organisation af
samarbejdspartnerne, relevante aktører, mobilisering af unge og en finansiering
af en udviklingsfase. ”
Motivation: Ordet ”center” lyder myndighedsagtigt og er ikke i
øjenhøjde med unge. ”Spire” giver associationer til noget der skal vokse –
som de unge skal. ”Kassen” fordi unge skal træde frem, ligesom man er
trådt op på øl-kassen, når man havde noget at sige, og vi skal finde nye
måder at tale til og med hinanden på.
Forslaget blev trukket
Eller (fortsat linje 288-298)
Omformuleres til:
”Handletank for demokrati og dannelse
I samarbejde med Krogerup Højskole og DeltagerDanmark har DUF indgået et
samarbejde om at afsøge mulighederne for etablering af en handletank for
demokrati og dannelse. Målet er at uddanne unge, og aktører der arbejder med
unge, i demokratiforståelse og lederskab gennem initiativer, handlinger og
engagement, hvor de tager ansvar for udvikling af det lille og det store
demokrati. Samarbejdets første fase handler om at etablere en organisation med
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aktiviteter og programmer samt finde en finansieringsmodel, hvor størstedelen
af indtægterne i etableringsfasen kommer fra fonde eller offentlige midler.
Målsætning: DUF vil arbejde for etablering med en organisation af
samarbejdspartnerne, relevante aktører, mobilisering af unge og en finansiering
af en udviklingsfase. ”
Motivation: Ordet ”center” lyder myndighedsagtigt og er ikke i
øjenhøjde med unge. I stedet for en tænketank har vi fokus på handling,
hvorfor ”handletank” kunne være en mulighed.
Forslaget blev ikke vedtaget
Linje 300-309
Foreslås flyttet til kapitlet ”Det gode ungdomsliv”.
Motivation: Trivsel og samvær er en del af et godt ungdomsliv. Vi skal
vise, at DUF også med vores MO´ere understøtter et godt børne- og
ungdomsliv, så der også er handling bag ordene. Det vil ligeledes få et
større fokus ved at det står i dette kapitlet, som har færre initiativer end
afsnittet om et godt foreningsliv.
Forslaget blev trukket
Linje 457-465
Foreslås flyttet til kapitlet ”Et stærkt foreningsliv” eller ”Unge med
internationalt udsyn og engagement”.
Motivation: Det er uklart hvad formålet og fokus med initiativet er og
hvordan initiativet relaterer sig til kapitlet. Fokus bør enten være på, at
styrke foreningslivet på tværs af rigsfællesskabet, eller på, at
internationalt udsyn også gælder indenfor rigsfællesskabet.
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Styrelsen besluttede at give FU mandat til at omformulere
strategipunktet, så eventuelle misforståelser bliver fjernet, og så det ikke
kan mistolkes.
Omformulering
Fokus skal ikke være på, at vi skal komme fra Danmark, og løse
udfordringerne i Grønland og Færøerne. Der skal være ligeværdighed,
det er helt grundlæggende.
Teksten i indledningen til afsnittet (det politiske mål) gør at man kan
læse nogle forkerte hensigter ind i teksten under strategipunktet.
Kommentarer til strategien
Vedr. Folkemødet særskilt:
•

Vi skal ikke kaste hele Folkemødet ud med badevandet. Der er ting,
som vi fortsat skal holde fast i, eksempelvis DM i debat.

•

Det kan give mening, fortsat at have et vist samarbejde om
forskellige aktiviteter, med fokus på ressourcerne.

Vedr. udvekslingsprogram for civilsamfundsledere
•

Vi skal huske at tænke udvekslingsorganisationerne ind
udviklingen af det, og gerne tidligt i processen.

Vedr. idéen om en ungerådgiver i alle ministerier.
•

Dette er ikke noget vi skal sætte i gang, inden det er blevet drøftet i
styrelsen

Generelle kommentarer til processen
•

Der er en opfattelse af, at det der var essensen af drøftelserne på
strategiseminaret, er afspejlet i den endelige strategi.

•
•

Vi skal behandle nye idéer mere omhyggeligt.

Vi skal fremadrettet være opmærksomme på sambehandlingen, så
det også bliver drøftet grundigt i styrelsen.

Med de vedtagne ændringer, og mandater til omformuleringer vedtog
styrelsen strategien 2019-2020 i enstemmighed.

5. GDPR-oplæg
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Formanden indledte punktet, og gav ordet videre til administrationschef
Jesper Kejlhof, som holdt et GDRP-oplæg.

Det skriftligt materiale, som indeholder de oplysninger vedr. GDPR, vil
efterfølgende blive lagt op i FirstAgenda.
Styrelsen tog oplægget til efterretning.

6. Delegeretmøde 2019

Formanden indledte punktet, og åbnede for en drøftelse i styrelsen.
Fra drøftelserne var hovedpointerne:
•

Vi skal overveje, hvordan vi kan gøre sådan, at de delegerede kan
komme i direkte dialog med kandidaterne til personvalgene

•

Når Klima er valgt som politisk tema for delegeretmødet, skal vi

overveje, om vi kan opfordre deltagerne til at overveje, hvordan de
transporterer sig
•

Der opfordres til, at vi ser på kontingenterne frem mod delegeretmødet
2020. En mulighed kunne være en automatisk fremskrivning af
kontingentsatserne

Vedr. årsberetning: Verdensmål skal ikke stå under det internationale, så

det fremstår som om, at det kun er vedrørende det internationale arbejde i
DUF.

Med ovenstående ændring i dispositionen til årsberetning godkendte
styrelsen forslag til disposition for årsberetning, dagsorden,
forretningsorden, kontingent samt forslag til intern revisor.

Styrelsen indstiller Heidi Klokker til valg som intern revisor og Steffen
Andersen til valg som intern revisorsuppleant til delegeretmødet.

7. Eventuelt

Formanden redegjorde for udfordringerne med lokalforeningspuljen, som
har oplevet så stor søgning, at der ikke er midler til månedlige
bevillingsrunder resten af 2019.

Under den efterfølgende drøftelse blev det nævnt, at det er en vigtig pointe,
at lokalafdelinger, der søger til de oprindeligt udmeldte
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ansøgningsdeadlines, ikke blot får et afslag, men en forklaring på, at det
har været nødt til at blive ændret.

Styrelsen besluttede at give mandat til, at der kun afholdes ét
bevillingsmøde resten af 2019.

Clara orienterede om 2030-panelet. Der afventes pt. en nyudpegning i
forlængelse af folketingsvalget.

Jakob Sørensen orienterede om, at der fra sekretariatet er en idé om at lave
et Brexit-arrangement i starten af oktober. Det var der opbakning til fra

styrelsen. I forlængelse heraf blev der opfordret til at lave arrangementet
som et ”Morgenfællesskabet”.

Sekretariatet reklamerede for fredagsbaren d. 6. september, hvor alle fra
styrelsen opfordres til at komme.

Således opfattet,

Morten Østergaard Sørensen
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