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Styrelsesmøde 25-08-2021 

 
Tilstede: Chris Preuss, Christine Ravn Lund, Clara Halvorsen, Ida Marie 
Garder, Katrine Seier, Rasmus Ladegaard Slot, Lucas Skræddergaard, 
Frederik Enevoldsen, Frederikke Nørring Levison, Lukas Kaarby, Mathias 
Green, Martin Flindt Nielsen, Pernille Madsen, Troels Andersen Boe, 
Frederik Vad og Thor Ekberg Bonde 
 
Tilstede fra sekretariatet: Line Novel, Louise Juul Jensen, Marie 
Helmstedt, Merle Singer-Lippert, Signe Bo, Daniel Honoré Jensen,  
 
Afbud: Philip Longos Winkel, Caroline Friis, Nikolaj Oksen, 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Retningslinjer for DUFs internationale pulje 
4. Retningslinjer for sommer- og aktivitetspuljen 
5. Arbejdsgruppe for Norden og Europas mandatområde 
6. Tema til årets delegeretmøde 
7. Årsplaner for 2022 og 2023 
8. Eventuelt  

REFERAT 
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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen til styrelsesmødet og der blev sunget Danmark 
for Folket. 
 
Dagsorden og referater blev godkendt. 
 
2. Generel orientering 
Formanden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer. 
 
Formanden orienterede om, at: 

- der har været afholdt tipsudvalgsmøde og nødpuljeudvalgsmøde. 
- han har været i bl.a. P1 orientering om unges trivsel og TV2 News 

og Co. 
- DUF har afholdt verdensmålsakademiet. 
- Han har været til møde med Politiken om DM i debat, herunder om 

regional udvidelse og diversificering af deltagerkredsen. 
- han har deltaget i regeringens konference ”Fremtidens Danmark” 

og her bl.a. fulgt op med undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil om ungepanelets anbefalinger. 

- han har deltaget i debat om en undersøgelse af unges holdning til 
tech, som DUF har holdt sammen med Mandag Morgen. 

 
Formanden gav desuden en opfølgning på projektet om demokratisk 
dannelse og organisering, som sekretariatet har arbejdet videre med efter 
styrelsesbehandlingen. Første skridt for projekter bliver en forundersøgelse 
i efterår og vinter, som skal belyse et bredt udsnit af 
medlemsorganisationernes organiseringsformer og demokratiske 
praksisser samt oplevede barrierer og fremmere for demokratisk dannelse i 
foreningen. Formanden opfordrede til at styrelsen og bagland deltager i 
undersøgelsen gennem interviews og fokusgrupper. 
 
Frederik V. opfordrede til at DUF også taler med formand for 
ungdomspanelet Rasmus Meyer om en mere formel evaluering af 
anbefalingerne om trivsel fra ungdomspanelet. 
 
Louise orienterede om at sekretariatet er tilbage fra hjemmearbejdet og der 
er god energi og mange aktiviteter på Scherfigsvej. 
 
3. Revidering af de internationale retningslinjer 
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Formanden indledte punktet og opsummerede kort processen for 
revideringen af retningslinjerne for DUFs internationale pulje, herunder 
udvalgets involvering. Fra den efterfølgende drøftelse var hovedpointerne: 

- Stort ros til det omfattende arbejde med at revidere retningslinjerne. 
Tilpasning af retningslinjerne har været en god strategisk prioritet 
og det endelige resultat er balanceret og meningsfuld.   

- Det blev bemærket, at tilføjelsen af flere projekttyper kan opfattes 
som kontraintuitivt, når målet også var at forsimple 
retningslinjerne. Hertil var der et ønske om at udvalget er med til at 
evaluere kompleksiteter i retningslinjerne og vurderer løbende, om 
intentionen med ændringerne opnås. International chef Marie 
uddybede, at man har tilføjet projekttypen ”oplysningsprojektet” for 
at give bedre muligheder for dansk engagement og aktiviteter, da 
det for projektgrupper kan være udfordrende at indtænke dansk 
forankring fra start. Formandskabet tilføjede, at forankring er i tråd 
med de tidligere strategiske prioriteter om at styrke forankringen af 
det internationale arbejde.  

- Der blev spurgt ind til formuleringen omkring nul-tolerance overfor 
krænkelser på side 43, som er et direkte krav fra 
udenrigsministeriet, og en opfordring til at der i rådgivningen 
arbejdes videre med definitioner og forståelser. 

 
Styrelsen vedtog herefter revideringen af retningslinjerne for DUFs 
internationale pulje. 
 
4. Udmøntning af COVID-midler i sommer- og aktivitetspulje 
Formanden indledte punktet og præsenterede de to retningslinjer og 
udmøntningen af puljerne. Fra den efterfølgende drøftelse var 
hovedpointerne: 

- Der blev opfordret til at DUF på længere sigt arbejder med kravet til 
foreningers cvr-nr. overfor ministeriet og vores revisor, da DUF 
med dette krav afskærer en stor del af medlemsorganisationer fra at 
kunne søge midler. Stort ønske om at finde en god løsning for 
foreninger uden cvr-nr. 

- Fortsat et ønske om at landsorganisationer kan søge DUFs puljer 
for tabte udgifter. Formanden uddybede, at der desværre ikke har 
været politisk lydhørhed over for dette ønske gennem alle 
forhandlinger af corona-hjælpepakker, men trivselspuljen er åben 
for landsorganisationer. 

- Det blev bemærket, at retningslinjerne gør det svært for 
lokalforeninger at læse, hvilke typer aktiviteter der støttes. Der blev 
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opfordret til at DUF i kommunikationen om puljerne har fokus på 
at formidle mere konkret og foreningsnært, hvad puljerne støtter for 
at det er nemt at forstå for lokalforeningerne. 

 
Formanden orienterede desuden om at der i den kommende tid vil være 
ekstra fokus på at følge op på stikprøver og afrapportering på flere af DUFs 
puljer, og styrelsen med fordel kan være opmærksom på at 
landsorganisationer understøtter lokalforeninger om nødvendigt. 
 
Styrelsen vedtog retningslinjerne og udmøntningen af sommerpulje og 
aktivitetspulje. 
 
5. Mandatområdet for arbejdsgruppen for Norden og Europa 
Formanden indledte punktet og præsenterede FUs drøftelse omkring 
tilskæring af mandatområdet. Fra den efterfølgende drøftelse var 
hovedpointerne: 

- Generel opbakning til afgrænsningen af mandatområdet, som giver 
rigtig fin mening. 

- Opfordring til at overvejelserne også tages med i den kommende 
styrelsesperiode.  

- Opfordring til at drøftelser om projekter på området flyttes ind i 
styrelsen og ikke FU for at sikre den helt brede forankring.  

- Den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter arbejdet, men der er 
selvfølgelig mulighed for at indtræde i arbejdet eller trække sig.  

 
Styrelsen vedtog afgrænsningen af mandatområdet for arbejdsgruppen. 
 
6. Tema til årets delegeretmøde 
Formanden indledte punktet og præsenterede de to temaforslag. Fra 
drøftelsen var hovedpointerne: 

- Generel størst opbakning til temaforslag 1 om unge og trivsel, 
drøftelsen kredsede primært om trivselstemaet. 

- Tema 2 blev fremhævet af enkelte, herunder fordi foreningslivet er 
kernen for DUF og der opleves et behov for at adresse 
foreningsvilkår. 

- Alle MO’er forholder sig til trivsel og har værdifulde bidrag til 
temaet. Temaet giver mulighed for mange forskellige vinkler – og 
tema 2 om foreningers vilkår vil også kunne inddrages. 

- Trivsel har ikke kun fyldt i hele styrelsens mandatperiode, men 
fylder også ude i medlemsorganisationer. Opfordring til at indtænke 
og inddrage MO’erne i den temapolitiske drøftelse. 
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- Vigtigt at temaet kan favne bredt i paraplyen og kan aktivere og 
engagere mange delegerede. Efter sidste DM er det afgørende, at 
deltagerne igen taler sammen og tager noget med hjem fra 
workshops. Opfordring til at prioritere interaktion og samarbejde i 
den temapolitiske drøftelse. 

- Det blev bemærket, at tidsplanen sætter naturlige begrænsninger 
for den temapolitiske drøftelse, da det også er valgår. 

- Drøftelse om balancen ift. corona i trivselstemaet. Der blev udtrykt 
ønsker om både at skrue op og ned for corona-vinklen på trivsel. I 
nogle foreninger er man træt af at lade corona fylde, mens andre 
fortsat forholder sig til konsekvenser. Forslag til at tilføje 
konsekvenser for corona som et underspørgsmål / dilemma. Forslag 
til at corona-vinklen skal handle om genstart og nystart af 
foreningslivet. 

- Andre forslag til vinkel under trivselstemaet: Foreningernes rolle 
for unges trivsel, herunder præstationsfrirum. Ikke ale 
foreningsfokus, men også et ungefokus, herunder 
perfekthedskultur, efterslæb i uddannelsessystemet. 

 
Styrelsen valgte unges trivsel som tema for delegeretmøde 2021 og gav 
mandat til at arbejdsgruppen tilrettelægger den temapolitiske drøftelse 
med udgangspunkt i styrelsens drøftelse. 
 
7. Årsplaner for 2022 og 2023 
Formanden indledte punktet og styrelsen to orienteringen til efterretning.  
 
8. Eventuelt 
Der blev opfordrede til at deltagelse i fælles fredagsbar for sekretariat og 
styrelse den 24. september, samt i jubilæumsreception på Scherfigsvej den 
10. september. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 


