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Styrelsesmøde 29-09-2021 

 
Tilstede: Chris Preuss, Christine Ravn Lund, Clara Halvorsen, Ida Marie 
Garder, Rasmus Ladegaard Slot, Lucas Skræddergaard, Caroline Erup Friis, 
Nikolaj Oksen, Frederik Enevoldsen, Frederikke Nørring Levison, Lukas 
Kaarby, Mathias Green, Martin Flindt Nielsen, Pernille Madsen, Frederik 
Vad og Thor Ekberg Bonde 
 
Tilstede fra sekretariatet: Louise Juul Jensen, Merle Singer-Lippert, Julie 
Kjer Haukohl, Marie Helmstedt (punkt 1-5), Frederik Jakobsen (punkt 1-6), 
Signe Bo (punkt 9), Daniel Honoré Jensen (punkt 7 og 8), Charlotte von 
Doorn Bernhard (punkt 3), Celine Liljenhoff Jagd (punkt 5),  
 
Afbud: Katrine Seier, Troels Andersen Boe, Philip Longos Winkel, 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Årlig orientering om DUFs internationale pulje 
4. Nye udviklingstiltag i det Globale Ungeprogram (GUP) 
5. Udviklingsprojekt i Østafrika 
6. Revidering af DUFs samværspolitik 
7. Budget 2022 – 1. behandling 
8. Demokratianalysen 2021 
9. Demokratiprisen 
10. Temapolitisk drøftelse 2021 
11. Delegeretmøde 1. behandling af materiale 
12. Indsupplering til nødpuljeudvalget 
13. Nedsættelse af sommerpuljeudvalget 2021 
14. Eventuelt  
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Side 2 

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

- Tak for at deltage i 80-års jubilæumsreceptionen og tak til 
sekretariatet for at skabe rigtig gode rammer for dagen. 

- DUF har arrangeret lokale foreningsbesøg med flere forskellige 
politikere i de sidste uger. 

- Der har været holdt tipsudvalgsmøder, herunder om dispensationer. 
- Formandskabet har deltaget i bestyrelsesmøde og styregruppemøde 

i folk – mødested for demokrati og dannelse.  
- DUF har været med til at arrangere Europapolitisk Topmøde på den 

Sorte Diamant. 
- Christine og jeg har deltaget i en workshop med Operate omkring 

tech-dagsordenen. 
- Han i går har været til møde i Forum mod Psykisk Mistrivsel om de 

anbefalinger forummet er i gang med at udarbejde. 
- Han har deltaget i News og Co, samt i Altinget om tech-

dagsordenen.  
- FU har holdt to FU-møder og et seminar i september, hvor der bl.a. 

har talt om interessevaretagelse og DUFs forhold til andre 
ungeaktører, om unge-området og om overgang til ny FU. 

- Han gav en kort status Skolevalget, som er blevet skudt rigtig godt i 
gang ude på skolerne. Hvis styrelsen ønsker at deltage i en 
skolevalgsdebat, bedes man sende en mail til Merle. 

 
Næstforkvinden orienterede om, at:  

- Uddannelsesrådet har holdt møde i weekenden og talt om 
uddannelsesporteføljen for 2022. 

- Hun har deltaget i konference om børns fattigdom i går.  
- Hun fulgte kort op på hovedpointerne fra STY-seminaret. 

 
3. Årlig orientering om DUFs internationale pulje 
Formanden indledte punktet og gav international konsulent Charlotte 
ordet for en præsentation af engagementet under den internationale pulje. 
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Fra drøftelsen var hovedpointerne: 
- Forslag til at DUF reklamerer endnu bedre for det internationale 

arbejde på delegeretmøde, gerne med fx video i tillæg til 
informationsstanden. 

- Der var spørgsmål til DUFs arbejde med sikkerhed ift. 
internationale projekter, til forsikring af frivillige, samt det aktuelle 
arbejde med samvær. 

 
Styrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4. Nye udviklingstiltag på det globale ungeprogram (GUP) 
Formanden indledte punktet og åbnede herefter ordet. Fra drøftelsen var 
hovedpointerne: 

- Spændende initiativer og tiltag, særligt at der er konkrete tiltag som 
Skolevalget. Forslag til at Skolevalget også kunne indtænkes i den 
nye indsats i Østafrika. 

- Spændende med oplysningsaktiviteter under puljen og initiativer til 
at evaluere på dette. Der var et ønske om at styrelsen modtager en 
opfølgning på erfaringer med de nye retningslinjer.  

 
Styrelsen vedtog udviklingstiltagene for det globale ungeprogram i DUF. 
 
5. Udviklingsprojekt i Afrika 
Formanden indledte punktet og henviste til styrelsens indledende 
behandling af indsatsen på seminaret. Fra den efterfølgende drøftelse var 
hovedpointerne: 

- Projektbeskrivelsen rammer et rigtig fint snit omkring de 
demokratiske initiativer og afspejler styrelsens drøftelse på 
seminaret.  

- Stor opbakning og ros til projektets formål om at skabe unge 
forandringsagenter i regionen. Efter dialogen med YETT på 
seminaret blev det tydeligt, at det er meningsfuldt at 
træningsforløbet handler om ungestyring, deltagelse og 
empowerment. Der er god sammenhæng i projektet med 
tematikken ”use your voice” og med at tage udgangspunkt i 
foreningernes engagement. 

- Det blev foreslået at indtænke religiøse aktører i indsatsen, da de 
ofte har en central rolle i samfundet. 

- Der blev spurgt ind til, hvordan der i projektet måles fremskridt og 
resultater, hvor sekretariatet uddybede omkring bl.a. 
spørgeskemaundersøgelse for deltagernes udbytte af 
træningsforløbet. 
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- Der blev spurgt ind til den konkrete målgruppe i projektet, som 
stadig er forholdsvis åben indenfor organisationernes frivillige. 

 
Styrelsen vedtog rammerne for udviklingsprojektet i Østafrika med 
ovenstående input. 
 
6. Revidering af DUFs samværspolitik 
Formanden indledte punktet og introducerede processen for drøftelsen i 
dag og på det kommende styrelsesmøde. Herefter gav han ordet til chef for 
foreningsudvikling Signe, som facilitere gruppedrøftelsen. 
 
Fra opsamlingen i plenum på gruppedrøftelserne var hovedpointerne: 

- Generelt blev det bemærket, at mange ændringsforslag lægger op til 
for meget unødvendig detaljeregulering. 

- Opbakning til at tilføje at samværspolitikken gælder digitalt og på 
SoMe, men ændringsforslaget på det digitale samvær er lidt skæv og 
for detaljeret, da fx tidspunkter ikke er afgørende.  

- Opbakning til at tilføje at personer i magtpositoner har et skærpet 
ansvar, men det er umuligt at skabe jævnbyrdige relationer. Ønske 
om at ændringen ikke er for detaljeret og har fokus på sunde og 
respektfulde relationer.  

- Forskellige holdninger til detaljegraden i alkoholpolitikken. Der var 
et ønske om mere omfattende formulering på alkohol 
(ændringsforslag 2) eller en decideret alkoholpolitik, hvor DUF 
konkret tager stilling til alkoholtilladelse, indskærpede forhold for 
beværtning og forbud mod hård alkohol. På den anden side blev 
dualiteten i at ledende personer skal have forældretilladelse 
problematiseret, da samvær ikke alene handler om aldersgrupper. 

- Bemærkning om at samværspolitikken ikke kun skal handle om 
forbud og spilleregler, men også om værdier og den positive og gode 
kultur, DUF gerne vil skabe. 

- Ift. udmøntning af politikken på DM var der et ønske om at 
tryghedsværterne får klare rammer og et tydeligt mandat fra 
styrelsen. Derudover er det vigtigt at politikken er synlig og bliver 
præsenteret fra dirigenterne som en helt naturlig del af 
arrangementet. Omkring alkohol blev der nævnt at der skal skabes 
alkoholfrie zoner på delegeretmøde fx gennem brætspilscafe. 
Vigtigt at der er festlige alternativer med fx dansegulv frem for kun 
at stå i baren. Derudover var der spørgsmål til hvilken rolle 
samværspolitisk udvalg skal spille på delegeretmøde og i relation til 
styrelsesvalget. 
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- Forslag til at den nye styrelse evaluerer samværspolitikken specifikt 
sammen med evalueringen af delegeretmøde.  

 
7. Budget 2022 – til 1. behandling 
Formanden indledte punktet og bemærkede, at der er en opmærksom på en 
ubalance i budgettet til 2023 pga. tipsmidler, fordi meget er anderledes 
grundet corona i år. Herefter var der åbnet for bemærkninger, hvor der 
vores spørgsmål vedrørende tipsmidlerne for 2022 og til specifikation 1 
omkring lokalforeningspulje og midler fra hjælpepakker. 
 
Styrelsen genbehandler budgettet til næste styrelsesmøde.  
 
8. Demokratianalysen 2021 
Formanden indledte punktet og fra dem efterfølgende drøftelse var 
hovedpointerne: 

- Stort ros til demokratianalysen, det er spændende læsning. Styrelsen 
ønsker at få besked, når analysen lanceres. 

- Forslag til at DUF også fortæller historier og konkrete cases om 
unge i tillæg til fakta og grafer. Der er både historier om hele det 
politiske system og ungdommen, om uenigheder i ungdommen, 
samt nogle deciderede ungeinteresser. 

- Det vil være interessant at undersøge nærmere, at unge har mindre 
tillid end gennemsnit.  

- I forhold til de aktuelle debatter om land og by er det interessant at 
se, at natur og klima fylder mere for unge i yderkommunerne, mens 
andre emner fylder for unge i byer. 

- Forslag til at ændre formuleringen ”de unge” til ”vi unge” eller 
”unge” i analysen for ikke at skaber en kunstig distance mellem 
DUF og ungdommen. 

- Forslag til at den næste styrelse opprioriterer lancering og 
kommunikation omkring demokratianalysen. DUF kan få langt 
mere ud af formidling af resultaterne og kan godt have større 
ambitioner med analysen.  

 
Styrelsen tog analysen til efterretning med ovenstående bemærkninger. 
 
9. Demokratiprisen 
Formanden indledte punktet og fremlagde forretningsudvalgets drøftelser 
og vurdering om at iværksætte en ny demokratipris. Der var ingen 
bemærkning fra styrelsens side.  
Styrelsen vedtog, at DUF ikke iværksætter en ny demokratipris. 
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10. Temapolitisk drøftelse 2021 
Formanden gav ordet til arbejdsgruppen for temapolitiske drøftelse, hvor 
Rasmus præsenterede arbejdsgruppens forslag til en divers 
sammensætning af workshops i form og indhold. Herefter blev der åbnet 
for bemærkninger: 

- Opbakning til forslaget og god balance i udbud af workshoppen.   
- Det blev bemærket, at det er vigtigt at sikre en forankring og 

opfølgning efter workshoppen, så deltagerne kan tage noget med 
hjem. Fx i form at refleksionsøvelser i slutningen eller med en 
opfølgende mail med informationer. Intentionen er afgørende, 
selvom det i praksis ikke altid lykkes for alle.   

- Det blev ønsket en ny formulering til workshop nummer 2 med en 
mere positiv formulering om unge udenfor fællesskaber, 
uddannelser og beskæftigelse.  

- Der blev forslået at deltagerne kan modtage en deltagerliste fra 
andre deltagere i workshoppen og at der tages kontakt til deltagerne 
før eller efter workshoppen.  

- Det blev drøftet, hvorvidt deltagerne skal fordeles ud fra prioriteret 
ønske eller også efter at skabe en fordeling af bredde i paraplyen på 
de enkelte workshops. Sekretariatet ser på en konkret løsning for 
fordeling af workshops ved tilmelding. 

- Opbakning til at invitere MOer eller andre eksperter ind til at 
medfacilitere en workshop, hvor det giver mening. Afgørende det 
tilføjer ekstra værdi til workshoppen. 

 
Styrelsen vedtog format og indhold på den temapolitiske drøftelse 
 
11. Delegeretmøde 2021 - 1. behandling af materiale 
Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger: 

- Ift. tidsplan blev det bemærket, at der er fra lang fra valghandling til 
annoncering af resultatet, at workshop nr. 2 ligger meget sent på 
dagen og der er et ønske om at indsætte en pause inden 
aftensmaden. 

- Ift. årsberetningen var der et ønske om at der beskrives, hvordan 
DUF har arbejdet videre med vedtagelserne fra sidste års 
delegeretmøde, og et ønske om at ændre rækkefølgen for at starte 
med den positive nyhed omkring 80-års fødselsdagen end med 
corona. Derudover blev der spurgt ind til, om de nye puljer kunne 
lægges under punkt 11 frem for punkt 2. 

- Det blev bemærket, at forkortelser og tekniske ord i fx budget og 
regnskab kan være svære at forstå. Forkortelser bør skrives ud. 
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- Der var et forslag til at indtænke farvel og tak til afgående 
styrelsesmedlemmer i programmet.  

- Der blev drøftet klappekultur og en fælles linje på, hvordan vi tager 
hensyn til de mange forskellige kulturer til stormøder. Målet er at få 
flest mulige til at være glade og trygge, særligt når meget er på spil 
eller enkelte organisationer bliver udstillet. Selvom ingen klapper af 
ond vilje, men af kutyme af nedstemte forslag er det en vigtig 
opmærksomhed overfor dirigenterne og at styrelsen italesætter det 
fra talerstolen. Sekretariatet arbejder med at beskrive en fælles 
forståelsesramme og implementering heraf. 

- Der blev spurgt ind til de praktiske forhold på Vejen og herunder 
fest og sangaften. Sekretariatet følger direkte op med FH Ungdom 
omkring sangaften og sørger for dansegulv, bar og andet hyggelige 
område for festen.  

- Vigtigt at internettet på stedet fungerer efter de dårlige erfaringer 
sidste år. 

 
Styrelsen vedtog dagsorden, forretningsordenen, kontingent, dispositionen 
for årsberetning med ovenstående bemærkninger. Revisorer rykkes til 
næste styrelsesmøde. 
 
12. Indsupplering til nødpuljeudvalg 
Formanden indledte punktet og præsenterede de to indkomne ansøgninger. 
Styrelsen indsupplerede Anton Bach Thomassen fra DSU og Kristine 
Svinning Valeur fra IMCC som nye medlemmer til nødpuljeudvalget. 
 
13. Nedsættelse af sommerpuljeudvalg 2021 
Formanden indledte punktet og styrelsen nedsatte sommerpuljeudvalget 
2021 med følgende udvalgsmedlemmer: Mads Hvalsøe Kristensen fra 
KFUM-Spejderne, Mads Tudvad fra Studenterforum UC, Rasmus Jeppesen 
fra KFUM/KFUK, Kim Tai Nguyen fra DUK, Oskar Sommer fra DSE samt 
derudover Per Paludan Hansen fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, Chris 
Preuss som DUF formand og Christine Lund som DUFs næstforkvinde. 
 
14. Eventuelt 
 
Chris orienterede om det juridiske rammeværk til trivselspuljen, som er 
udfordret og derfor afventer vi lige nu en nærmere afklaring på hvordan og 
om puljen kan udmøntes. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 


