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4. Orientering om epinionsundersøgelse
5. Demokratikommission
6. Orientering om ligestillingsanalyse
7. Trivsel og samvær i foreningslivet – herunder partnerskab med
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1. Godkendelse af dagsorden
Ændring i dagsorden, således at pkt. 3 ”Besøg fra spejderne.dk Ungdomsøen” er nyt pkt. 2.
Dagsorden blev godkendt med den ændring.
2. Besøg fra spejderne.dk - Ungdomsøen

Formanden bød velkommen til vores to gæster (Mikkel Gjelstrup og Lisbeth
Trinskjær) fra Ungdomsøen, efterfulgt af en navnerunde blandt deltagerne på
styrelsesmødet. Herefter gav formanden ordet til vores to gæster, som holdt
et kort oplæg om Ungdomsøen fra den første idé, til hvor vi er i dag.
(Slideshowet vedlægges referatet som bilag 1)
-

-

Ungdomsøen kan ikke på nuværende tidspunkt give et klart svar på,
hvad et partnerskab indebærer. Det skyldes at Ungdomsøen ikke
ønsker en fast struktur ift. organisering af projektet. De er i højere
grad optagede af, at det er dem med engagementet, der er drivende i
udviklingen.
Ungdomsøen er opmærksomme på, at tilgængelighed er en udfordring

Efterfølgende pågik en drøftelse, hvor det blev fremhævet at:
- Styrelsen ser ikke et projekt som Ungdomsøen uden DUF. Det er helt
oplagt at DUF er en del af det
- Det er vigtigt, at når DUF er en del af projektet, skal vores
medlemsorganisationer også have indflydelse
- Det er positivt, at Ungdomsøen også er et eksperimentarium, hvor vi
tænker og prøver nyt. Et konkret eksempel er, at DUF kan være med
til at udvikle Ungdomsøens demokrati
- Det er vigtigt, at det rent faktisk bliver Ungdommens Ø, af og for
Ungdommen
En enig styrelse konkluderede, at DUF gerne vil være kernepartner som
tilbudt af Ungdomsøen.
Formanden og generalsekretæren fortsætter dialogen med Ungdomsøen.
Formanden opfordrede desuden styrelsesmedlemmerne om at tale med deres
respektive bagland ift. at få engageret MO’erne i projektet.
Vi arbejder på at besøge Ungdomsøen ifm. styrelsesmødet i juni.
3. Generel orientering
Formanden gav en generel orientering, hvor han kom ind på:
- Medieforliget
- Projekt i samarbejde med Tuborgfondet, hvor vi arbejder henimod en endelig
ansøgning, der vil blive præsenteret på næste styrelsesmøde.
- Deltagelse i advisoryboard for ”Civilsamfundets Fællesdag”, som vil løbe af
staben første gang i efteråret 2018
- Altinget-artikel om DUF
- Sit kandidatur til at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet i Omegnens
storkreds
Sekretariatet orienterede om følgende:
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Status på lokalforeningspuljen, og åbningen heraf

4. Orientering om epinionsundersøgelse
Epinionundersøgelsen er en demokratiundersøgelse, som DUF har foretaget siden
2007.
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets
medarbejder, Jens Nygaard Nielsen.
Jens gennemgik historikken for demokratiundersøgelserne og de vigtigste findings i
dette års undersøgelse. Herefter havde styrelsen mulighed for at stille uddybende
spørgsmål og drøfte mulighederne i undersøgelsen. I drøftelsen blev det fremhævet
at:
- Det er en stor styrke, at vi har datasæt over tid. Man vil gerne se udviklingen
over tid på forskellige parametre
- Det kunne være spændende at se tallene for partitilhørsforhold
- Undersøgelsen viser at 41% af alle mellem 16 og 25 år aldrig har været
medlem af en forening. Det kunne være interessant at se nærmere på, hvad
der ligger bag det tal
- Tallene er et vigtigt grundlag, for vores demokratiarbejde med vores
målgruppe
- Det kunne være interessant at se på, om der er et alderstrin, hvor kurverne
”knækker”
- Det kunne være interessant at se på foreningsdeltagelse og tillid til
institutioner i samfundet
- Det er interessant at se på, hvad tidsånden og samfundssituationen i en
generations unge år, har af betydning for tilgangen til demokratiet

Slideshowet vedlægges referatet som bilag 2.
5. Demokratikommissionen
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets
medarbejder, Jens Nygaard Nielsen. Jens redegjorde for de samlede (fem) temaer,
som sekretariatet har uddraget fra styrelsens drøftelse på foregående møde
På baggrund heraf pågik en drøftelse, hvor det centrale var at:
- Der er et indbygget paradoks i, at den lede der er mod beslutningstagere,
eksperter mm. i samfundet, netop er det demokratikommissionen står for
- Holdnings- og politikforskrækkelsen i befolkningen som helhed er et
interessant tema
- I de overordnede temaer, er det vigtigt ikke gøre dem for snævre
- Temaer som de forpligtende fællesskaber, ekspertlede, relationer,
demokratiforståelse og vores samfunds sammenhængskraft, er vigtige at
have med
- Demokrati er ikke lig med det repræsentative demokrati, det er meget
bredere end det
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Vi skal derfor overveje, om vi er for traditionelle ift. den linse vi betragter
demokratiet igennem. Det er en overvejelse værd med en bredere,
eksperimenterende og mere åben tilgang – Det vil i så fald også have
procesmæssige (for kommissionens arbejde) konsekvenser

Styrelsen skal på sit kommende møde vedtage det endelige kommissorium for
demokratikommissionen.
6. Orientering om ligestillingsanalyse
Formanden introducerede punktet, hvorunder han redegjorde for processen hertil, og
gav ordet videre til sekretariatets medarbejder, Nanna F. Kjølholt, der redegjorde for
et udsnit af vores findings i undersøgelsen.
På baggrund heraf pågik en drøftelse, hvor det centrale var at:
- Billedet er forholdsmæssigt positivt på tværs af DUFs medlemsorganisationer
- Der blev efterlyst tal på hvem, der har besvaret spørgeskemaet i de
respektive organisationer – kvinder eller mænd
- Det kunne være interessant at gå et spadestik dybere ned i organisationerne.
Eksempelvis mere kvalitative undersøgelser. Gerne anonymiserede pga.
sårbarheden
- Et udspring af den kvalitative undersøgelse kunne være inspiration til at
arbejde med køn og ligestilling, på tværs af paraplyen
- Delegeretmødet er et godt konkret arrangement, hvor vi kan forsøge at
arbejde med det. Det opfordres til at arbejdsgruppen tager det med i det
videre arbejde
- Det kunne være interessant at se på, om der er et kønsbias ift. hvilke
punkter, de forskellige taler på
- Der blev opfordret til en videre dialog med de organisationer, der ikke har
deltaget i undersøgelsen
- Undersøgelsen om, hvordan billedet ser ud i DUF, er noget Styrelsen ser
meget frem til
Formanden rundede punktet af med at indbyde til input til, at styrelsen tænker
videre over, hvordan vi skal arbejde med emnet i fremtiden. Særligt i relation til
formuleringen af den kommende strategi
7. Trivsel og samvær i foreningslivet – herunder partnerskab med Kræftens
Bekæmpelse
Formanden introducerede punktet, og gav ordet videre til sekretariatets
medarbejder, Nanna F. Kjølholt, der redegjorde for et udsnit af vores findings i
undersøgelsen.
På baggrund heraf pågik en drøftelse, hvor det centrale var at:
- Det er styrelsen klare opfattelse, at det er et emne der er brug for og
efterspørgsel på at der bliver arbejdet med
- Der er forskellige udfordringer på tværs af paraplyen. Eksempelvis
organisationer, hvor der kan være store aldersspænd i medlemsbasen
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Derfor er det også vigtigt at det ikke kun kommer til at handle om
alkoholkulturen, men trivsel og samvær mere generelt
Når vi taler alkoholkultur, skal vi også huske at se på rusmiddelkultur,
herunder også rygning
Det kan være en meget vanskelig ting at sætte på dagsorden i
organisationerne, og det er et sårbart og vanskeligt område at bevæge sig ind
på. Derfor blev der efterlyst et fortroligt rum for organisationerne, hvor der
var mulighed for at tale med andre organisationer om det. Her kan det give
mening at skele til organisationstyperne
Det kan være interessant at se på, om udviklingen i alkoholkulturen i
medlemsorganisationerne afspejler udviklingen i samfundet
Det er en pointe, at det er de ansatte i organisationerne, der har udfyldt det,
og det vil vise sig i resultaterne

Styrelsen gav sin opbakning til, at sekretariatet fortsætter samarbejdet.
8. Fastlæggelse af strategiproces
Formanden introducerede punktet, hvor han opfordrede til, at styrelsen særligt
lægger fokus sit på udviklingssporet i strategien.
Der pågik herefter en drøftelse, hvor det centrale var:
- Der blev efterlyst en grundlæggende drøftelse af strategien. Både proces,
format og anvendelse
- Der blev opfordret til, at der ifm. næste strategiproces bliver lagt bedre tid ind
til, at styrelsen løbende kan behandle det
- Formatet kan gentænkes, gerne så den bliver mere lettilgængelig. I
forlængelse heraf blev der opfordret til, at man er meget åben i tilgangen til
formatet på strategien
- Det giver god mening at lægge fokus på udviklingsopgaver, men udviklingsog kerneopgaver skal fortsat være sidestillet
- I vedtægterne står der, at vi skal behandle og vedtage effektmål på
delegeretmødet. De politisk vedtagne effektmål skal være med til at danne
grundlag for fremtidige strategiprocesser
- De politiske mål kan danne overskrifterne for en fremtidig strategi
- Drøftelserne giver anledning til en drøftelse af, hvordan de politiske mål
behandles på delegeretmødet, og hvilken status de politiske mål har

Med ovenstående pointer fra styrelsen blev strategiprocessen endeligt vedtaget.
9. Eventuelt
-

-

Det er virkelig positivt med dialogmøderne, og fremadrettet opfordres der til,
at vi er helt klare på hvad vi forventer af deltagerne på dialogmøderne, så vi
sikrer de bedst mulige møder
Der er blevet dannet et uformelt netværk blandt et udsnit af DUFs
medlemsorganisationer, hvor der bliver talt om blandt andet demokrati. Alle
er velkomne i netværket
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Alle DUFs medlemsorganisationer har modtaget en mail med en opfordring
om at deltage i Pride. Der blev sendt en opfordring til at få flere til at tilmelde
sig, og det er også åbent for de lokale led
Der var ros til sekretariatet for at rykke hurtigt på Fællesspisning

Således opfattet,
Morten Østergaard Sørensen
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