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1. Godkendelse af dagsorden 
2. Generel orientering 
3. Vedtagelse for af ny strategi for DUFs arbejde 
4. DUFs indsats til kommunalvalget 2021 
5. Evaluering af Demokratiets Dag 2020 
6. Samværspolitik 
7. DUFs folkemødeindsats 2021 
8. Indsupplering til lokalforeningspuljen 
9. Eventuelt  
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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen til det digitale styrelsesmøde. 
Der var et opklarende spørgsmål til FU-referatet vedr. ungepanel til 
udviklingsministeren, som Marie svarede på. 
 
Dagsorden og referater blev godkendt. 
 
2. Generel orientering 
Formanden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer. 
 
Formanden orienterede om, at: 

- Han har deltaget i takkemøde med statsminister Mette Frederiksen, 
i informationsmøde med kulturministeren Joy Mogensen og hilse-
på-møde med den nye departementschef i kulturministeriet. Samt 
møde med minister for nordisk samarbejde Flemming Møller 
Mortensen om DUFs nordiske arbejde.  

- Han har deltaget i forskellige politiske møder med bl.a.  Sten Knuth 
og Kim Valentin om genåbning og med Katarina Ammitzbøll og 
Lotte Rod om udviklingspolitiske strategi. 

- Han har deltager i en paneldebat om udviklingspolitik strategi med 
Johanne Schmidt og Trine Mach. 

- Han har været til møde med britisk ambassadør om ligestilling 
sammen med ungdomsdelegaterne.  

- Der har været afholdt møder i tipsudvalget og i nødpuljeudvalget. 
- Han har overrakt DUF Ungdomskommuneprisen til Faaborg 

Midtfyn i sidste uge. 
- DUF er i fortsat dialog med Folketinget omkring ny dato for 

Skolevalget. 
- Han har deltaget med interviews i Deadline om unges trivsel, i TV2 

News om genåbning, i Radio Loud om mistrivsel, om 
demokratisering af unge og om ungdomshuset og i P1 om 
ungdomshuset. Samt om KV21 i Altinget og Mandag Morgen. 

- Regeringen har nedsat et ungdomspanel, som skal komme med 
anbefalinger til at styrke unges trivsel efter corona, som både 
Christine og Chris er personlig udpeget til, ligesom flere andre 
repræsentanter fra DUFs medlemsorganisationer. DUF vil yde 
sekretariatsbistand til panelets arbejde. 
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Han gav herefter ordet til de to nye afdelingsledere Signe Bo, chef for 
foreningsudvikling og Daniel Branislav Christensen, politisk chef, for en 
introduktion. 
 
Louise orienterede kort om to yderligere ansættelser af administrationschef 
og ny juridisk chef. 
 
3. Vedtagelse af strategi for DUFs arbejde 2021-2022 
Formanden indledte punktet og styrelsen gennemgik herefter 
bemærkninger og ændringsforslag til strategiudkastet afsnit for afsnit. 
 
Fra drøftelsen var hovedpointerne: 

- Fælles forståelse om at det nye udviklingsprojekt om 
organiseringsformer først og fremmest handler om at udvikle 
demokratiske fællesskaber som helhed og styrke vores 
organiseringsform. 

- Muligheden for at lave en ”Årets demokrat”-pris undersøges 
nærmere, før der tages konkret stilling til udformningen. 

- Der bliver en konkret drøftelse omkring antal og omfang af 
Skolevalget i styrelsen på et senere tidspunkt. 

- Strategipunktet om ”den levende, åben og tilgængelig demokratiets 
samtale” er et punkt, som skal udvikles i løbet af strategiperioden. 

- Ros til at finde det rigtig snit i strategipunktet om teknologi og 
demokrati.  

- God tilføjelse at DUF også arbejder med at opbygge de positive 
(online) fællesskaber og ikke kun nedbryde det negative. 

- Ift. ungeafsnittet er det en opmærksomhed, at cases og gode 
eksempler fra medlemsorganisationer skal bruges sammen, frem for 
at DUF tager momentum fra MOerne. 

- Det blev bemærket positivt, at rettigheder og konventioner har en 
central plads i indledningen til det internationale område. 

- Opbakning til at arbejde videre med en bred 
bæredygtighedsdefinition. 

- Det tværgående afsnit afspejler tydeligt prioriteterne.  
 
Styrelsen behandlede følgende ændringsforslag til strategiudkastet: 
 

Ændringsforslag 1 indsendt af Rasmus, Mathias og Martin 
Linje: 53-63  
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Nuværende: Foreningslivet er med sine forpligtende fællesskaber og 
demokratiske organisering en central arena for vores demokratiske 
samfund, da børn og unge oplever demokratiet i hverdagen, og bliver 
dannet med demokratisk sindelag, når de lærer at gå i dialog, tage 
medansvar og engagere sig. DUF har den klare vision at den 
demokratiske dannelse opstår ved hver ny generation og DUF vil derfor 
være med til at arbejde for, at foreningslivet bliver ved med at være 
relevant, attraktivt og udfordrer sig selv. 
 
Derfor vil DUF i strategiperioden søsætte et projekt som undersøger, 
hvordan demokratisk dannelse udspiller sig i forskellige deltagelses- og 
organiseringsformer i og udenfor DUF-paraplyen med det formål at tage 
et kritisk blik på muligheder og barrierer ved organiseringsformen i 
forpligtende demokratiske børne- og ungdomsfællesskaber. Med 
demokratisk dannelse som centralt omdrejningspunkt for projektet, vil 
DUF arbejde for at foreningslivet udvikler sig og forbliver aktuelt i 
fremtidens demokrati ved at: 
 
Ændres til: Foreningslivet er med sine forpligtende fællesskaber og 
demokratiske organisering en central arena for vores demokratiske 
samfund, da børn og unge oplever demokratiet i hverdagen, og bliver 
dannet med demokratisk sindelag, når de lærer at gå i dialog, tage 
medansvar og engagere sig. Samtidig ved vi dog, at særligt dem, der 
står uden for samfundets uddannelses- og arbejdsfællesskaber, kan 
have svært ved at deltage i de klassiske deltagelses- og 
organiseringsformer. DUF har den klare ambition at den demokratiske 
dannelse opstår og udbredes ved hver ny generation og DUF vil derfor 
være med til at arbejde for, at foreningslivet bliver ved med at være 
relevant, attraktivt og udfordrer sig selv. 
 
Derfor vil DUF i strategiperioden søsætte et projekt som undersøger, 
hvordan demokratisk dannelse udspiller sig i forskellige deltagelses- og 
organiseringsformer i og udenfor DUF-paraplyen. Formålet er at tage et 
kritisk blik på de muligheder og barrierer som opstår ved 
organiseringsformen i forpligtende demokratiske børne- og 
ungdomsfællesskaber og undersøge, hvordan vi kan nedbryde 
eventuelle barrierer for at få endnu flere med. Med demokratisk 
dannelse som centralt omdrejningspunkt for projektet, vil DUF arbejde 
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for at foreningslivet udvikler sig og forbliver aktuelt i fremtidens 
demokrati ved at: 
 
Motivation: Det skal være lidt tydeligere, hvad formålet med at 
undersøge andre deltagelses- og organiseringsformer, nemlig at vi skal 
favne bredere og få flere med i fællesskaberne – ikke at vi nødvendigvis 
skal til at ændre grundlæggende på vores organiseringsform.  
 
Forslaget blev trukket efter drøftelse og en fælles forståelse. 

 
Ændringsforslag 2 foreslået af Ida under mødet 
Linje: 111  
 
Ændres til: Tilføjelse af "andre aktører" 
DUF afholder Skolevalget i samarbejde med Folketinget og Børne- og 
Undervisningsministeriet og indgår i tæt samarbejde med de 
ungdomspolitiske organisationer og andre aktører om at forberede og 
afvikle debatter på skolerne. 
 
Motivation: Det er meningsfuldt at flere organisationer kan spille ind på 
fx faglige mærkesager og temaer.  
 
 
Forslaget blev ikke vedtaget.  
I drøftelsen af forslaget var der generel opbakning til at inddrage 
medlemsorganisationer i kvalificering og udarbejdelse af mærkesager, 
men ambitionen om inddragelser er en stor og ikke så ligetil opgave og 
derfor ikke en strategisk prioritet. 
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Ændringsforslag 3 indsendt af Pernille 
Linje: 152 
Side 5, linje 152 tilføjelse af punkt 
 
Tilføjes:  
- Styrke de unges online trivsel og mulighed for at indgå i positivt 
opbyggende online fællesskaber 
 
Motivation:  
Online mødesteder er vigtige for mange unge, men det er samtidig 
vigtigt, at disse opbygges som positive online fællesskaber. Det er vigtigt 
at DUF også arbejder for, at det online liv er et trygt sted hvor unge 
trives. 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
 

Ændringsforslag 4 indsendt af Ida 
Linje: 286-287 
 
Nuværende: Være proaktive i den offentlige debat og sætte temaer på 
dagsordenen gennem viden og holdninger, som påvirker den brede 
ungdom. 
 
Ændres til: Være proaktive i den offentlige debat og i ligeværdigt 
samspil med relevante medlemsorganisationer sætte temaer på 
dagsordenen gennem viden og holdninger, som påvirker den brede 
ungdom. 
 
Motivation: Medlemsorganisationerne i DUF besidder en stor faglig 
viden og videnskapacitet om specifikke områder (eks. mental sundhed, 
mistrivsel og psykisk sårbarhed), som DUF i sin bredde kun kan rumme 
kursorisk. Ved at stræbe efter et samarbejde på tværs af DUF og 
medlemsorganisationer og dermed stå som fælles afsendere i den 
offentlige debat, vil DUF illustrere en større dybde i sin profil, mens 
budskabet i debatten vil understreges af medlemsorganisationens faglige 
ballast, erfaring og fagautoritet. Fordi medlemsorganisationerne vil gøre 
DUF stærkere - også i den offentlige debat. 
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Redigeret ændringsforslag: Vær proaktiv i den offentlige debat og i 
samspil med relevante medlemsorganisationer sætte temaer på 
dagsordenen gennem viden og holdninger, som påvirker den brede 
ungdom. 
Det redigerede forslag blev vedtaget. 

 
Ændringsforslag 5 indsendt af Pernille 
Linje: 319 
Side 11, linje 319 tilføjelse til punkterne 
 
Tilføjes:  
- Have et særskilt fokus på de trivselsproblematikker, som unge i 
stigende grad oplever og kommer til at opleve fremadrettet som 
konsekvens af covid-19 håndteringen, som fx ensomhed, angst (og faglige 
udfordringer). 
 
Motivation:  
Flere og flere unge oplever mistrivsel pba. corona-situationen. Unge var i 
forvejen den mest ensomme generation, og vi kan frygte at denne 
udvikling kan skabe varige mén. Derfor er det oplagt at DUF i sit videns 
fokus, også fokuserer på de trivselsproblemer der kan opleves 
fremadrettet som konsekvens af corona-situationen  
 
Redigeret ændringsforslag: Have et særskilt fokus på de 
trivselsproblematikker, som unge i stigende grad oplever og kommer til 
at opleve fremadrettet som konsekvens af covid-19 håndteringen. 
 
Det redigerede forslag blev vedtaget. 

 
 

Ændringsforslag 6 indsendt af Christine 
Linje: 408  
 
Nuværende: 
Fortsætte sit engagement for et stærkt civilsamfund i Europa ved 
deltagelse i den europæiske paraply European Youth Forum, samt 
deltagelse og facilitering af EU's Ungdomsdialog. Engagementet skal i 
høj grad løftes af politiske valgte og frivillige kræfter.  
 
Ændres til:  
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Fortsætte sit engagement for et stærkt civilsamfund i Europa ved 
deltagelse i den europæiske paraply European Youth Forum, samt 
deltagelse og facilitering af EU's Ungdomsdialog. Engagementet skal i 
høj grad løftes af politiske valgte.  
 
Motivation: Det skal være drevet af politiske valgte, og ikke drevet af 
andre frivillige kræfter, så vi fortsætter den nuværende praksis. 
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Ændringsforslag 7 indsendt af Christine 
Linje: 413-430 
 
Nuværende: 
DUF STYRKER UNGES DEMOKRATISKE ORGANISERING 
GENNEM SAMARBEJDE MED UNGDOMSRÅD  
DUF har mere end 80 års erfaring med at arbejde for unge, foreningslivet 
og demokratiet, som kan sættes i spil for at styrke børn og unges 
rettigheder og demokratiske organisering globalt.  
DUF vil bidrage til den demokratiske udvikling i Østeuropa gennem 
projekter, aktiviteter og udvekslinger mellem DUFs 
medlemsorganisationer og ungdomsorganisationer i Ukraine, 
Hviderusland, Georgien, Moldova, Aserbajdsjan og Armenien. 
Demokrati-indsatserne udvikles i strategiperioden og implementeres i 
samarbejde mellem DUF og ungdomsråd i regionen. Indsatserne i 
Østeuropa er en del af Den Ny Demokratifond.  

- DUF vil arbejde for, at ungdomsråd er demokratiske, legitime og 
relevante platforme for unges organisering gennem sparring, 
kompetenceudvikling og erfaringsudveksling mellem DUF og 
DUFs partnere.  

- DUF vil derudover sætte fokus på foreningsdemokrati og unges 
demokratiske selvtillid i et projekt for danske og afrikanske unge, 
som udvikles af DUF i strategiperioden i samarbejde med 
ungdomsråd i afrikanske lande. Indsatsen skal skabe resultater 
for unge i syd og være med til at udvikle DUFs 
medlemsorganisationer og styrke unges internationale udsyn.  

Ændres til:  
DUF STYRKER UNGES DEMOKRATISKE ORGANISERING 
GENNEM SAMARBEJDE MED UNGDOMSRÅD OG STYRKER 
UNGES DEMOKRATISKE SELVTILLID 
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DUF har mere end 80 års erfaring med at arbejde for unge, foreningslivet 
og demokratiet, som kan sættes i spil for at styrke børn og unges 
rettigheder og demokratiske organisering globalt.  
DUF vil bidrage til den demokratiske udvikling i Østeuropa gennem 
projekter, aktiviteter og udvekslinger mellem DUFs 
medlemsorganisationer og ungdomsorganisationer i Ukraine, 
Hviderusland, Georgien, Moldova, Aserbajdsjan og Armenien. 
Demokrati-indsatserne udvikles i strategiperioden og implementeres i 
samarbejde mellem DUF og ungdomsråd i regionen. Indsatserne i 
Østeuropa er en del af Den Ny Demokratifond.  
 

- - DUF vil arbejde for, at ungdomsråd er demokratiske, legitime 
og relevante platforme for unges organisering gennem sparring, 
kompetenceudvikling og erfaringsudveksling mellem DUF og 
DUFs partnere.  

- - DUF vil derudover sætte fokus på foreningsdemokrati og unges 
demokratiske selvtillid i et projekt for danske og afrikanske unge, 
som udvikles af DUF i strategiperioden i samarbejde med 
ungdomsråd og andre relevante aktører i afrikanske lande. 
Indsatsen skal skabe resultater for unge i syd og være med til at 
udvikle DUFs medlemsorganisationer og styrke unges 
internationale udsyn.  

 
Motivation: Projektet i bullet bør ikke nødvendigvis begrænses til 
ungdomsråd, så formuleringen er med et sige om at klargøre formål og 
udvide muligheder i den potentielle kreds af samarbejdspartnere . 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
Styrelsen vedtog strategien med ovenstående ændringer. 
Der blev sagt tak for det gode samarbejde i styrelsen og den konstruktive 
dialog om strategien gennem hele processen. 
 
4. DUFs indsats til kommunal- og regionsvalget 2021 
Formanden indledte punktet og gav ordet til politisk konsulent Esther Bæk 
Farsø for en kort præsentation af indsatsen. Herefter blev der åbnet for 
bemærkninger: 

- Ros til indsatsen og opbakning til målgrupperne. 
- Ønske om særligt at fokusere på den specifikke, primære målgruppe 

for at gøre en forskel. 
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- Opbakning til at DUF i indsatsen også selv sætter indhold og 
mærkesagen, så det også handler om at diskutere politik.  

- Ønske om mærkesagerne rummer flere sager og dækker bredere, 
herunder blev det konkret ønsket at tilføje klima, folkeoplysning & 
foreningsarbejde i kommuner ind i mærkesagerne.  

 
Styrelsen vedtog den beskrevne indsats med ovenstående bemærkninger. 
 
5. Evaluering af Demokratiets Dag 2020 
Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger: 

- Der var stort ros til sekretariatet for at kunne gennemføre så mange 
Demokratiets Dag på trods af et exceptionelt år med svære 
betingelser.  

- Opbakning til læringer til næste år. 
 
Styrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Samværspolitik 
Formanden indledte punktet og åbnede herefter for bemærkninger til 
udkastet og til de i coveret opridsede dilemmaer.  
Styrelsen drøftede herefter papiret og herfra var hovedpointerne: 

- Stort ros til arbejdsgruppen og det gode udkast. Positivt, at der er 
gennemsigtighed med mellemregninger, overvejelserne bag 
ændringer fra FU. 

- Stor opbakning til at udforme en inkluderende samværspolitik, og 
vigtigt at styrelsens drøfter samværspolitikken grundigt inden 
vedtagelse. Styrelsen har 19 forskellige udgangspunkter og 
forståelser. 

- Vigtigt at være opmærksom på nuværende kontekst, som DUF 
udvikler politikken indenfor. Samværspolitikken skal 
fremtidssikres. Lige nu er der mest fokus på køn og seksuelle 
krænkelser, men samværspolitikken gælder også på mobning, 
psykiske overgreb og andre trivselsrelaterede udfordringer. 

- Der blev ytret bekymringer om at processen for håndtering af 
krænkelser ikke er beskrevet nærmere, og måske håndteringen ikke 
sender en klart nok signal, om at DUF ikke tolerer brud med 
samværspolitikken. Konkret blev der henvist til linje 30 om ”at sige 
fra” og at respektere andres grænser i linje 50 med et ønske om at 
stramme sprogligt op, nedtone det individuelle ansvar.  

- At vi stræber efter at begge partner kan indgå i DUF sender et 
signal om at DUF ønsker en status quo. Hvis samværspolitikken 
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lægger en for blød og venskabelig linje, kan det afskrække folk for 
at bruge samværspolitisk udvalg. 

- Styrelsen drøftede, hvilket fora der er egnet til at drøfte personsager. 
Der var forskellige perspektiver på at styrelsen på den ene side er et 
meget stort rum, mens udvalget på den anden side måske ikke har 
den nødvendige politiske tyngde. 

- Spørgsmål om hvem dette papir er skrevet til og bemærkning om at 
det måske skal målrettes mere, hvorvidt det er til de enkelte 
frivillige, eller til baggrund for udvalget og den politiske ledelse. 

- Spørgsmål til, om papiret er en ”politik” eller et sæt ”regler”. Hvilke 
af disse dele burde være reguleret i vedtægter og hvad i en politik. 

- Drøftelse om hvorvidt verbale og fysiske krænkelser burde blive 
adskilt tydeligere (fx i linje 11-13). Forslag til at tilføje, at 
afsenderens intention vil være in mente ved milde, verbale 
krænkelser. 

- Bemærkning om der ikke er nogen objektive parametre for 
krænkende adfærd i papiret udover lovovertrædelser. 

- Spørgsmål til, om man er uskyldig indtil det modsatte er bevist og 
hvem der har bevisbyrden. Fx i linje 12-13. 

- Ønske om at der er en jurist med på råd i udformning af den 
endelige samværspolitik. Selvom DUF stræber efter at gøre det her 
så ordentlig som muligt, vil der stå moralske og politiske spørgsmål 
tilbage om hvad DUF anser som rigtig og forkert. DUF kan anlægge 
andre forventninger til opførsel og adfærd end loven. 

- Forslag til at gøre det tydeligere, at udvalgsmedlemmerne sidder 
fast i udvalget. Professionalisme, kontinuitet og vidensopbygning er 
afgørende for udvalgets arbejde. 

- Ønske om at tilføje en passus i sidste afsnit, at udvalgsmedlemmer 
udtræder af udvalget, hvis en sag vedrørende dem selv.  

- Forslag til at sikre i politikken, at begge parter bliver hørt 
tilfredsstillende, inden der træffes afgørelser. Desuden bør 
individuel behandling og ligebehandling skrives tydeligere frem. 

- Forslag til at tilføje ”påtale” som en sanktionsmulighed for sager, 
hvor der er meget tvivl og uklarhed efter udvalgets undersøgelse.  

- I forhold til fortrolighed blev det bemærket, at DUF ikke pålægger 
partnerne tavshed i sagen, bare fordi DUF og udvalget behandler 
sager fortrolige.  

- Drøftelsen angående påvirkning af alkohol og stoffer i linje 5 og et 
forslag til at skrive mere klart, at DUF ikke at tolerere euforiserende 
stoffer. 



 

 

 

Side 12 

- Drøftelse om tilføjelsen af ”som udgangspunkt” i linje 12. Det er 
tilføjet ud fra en rimelighedsbetragtning og hensyn til nogle fælles 
regler, som flertallet i DUF er blevet enige om. Men det kan 
betragtes som en for stor kattelem. 

 
Sekretariatet arbejder videre med styrelsens bemærkninger inden 
samværspolitikken genbehandles i FU og STY. 
 
7. DUFs folkemødeindsats 2021 
Formanden indledte punktet og åbnede for bemærkninger. 
Styrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
8. Indsupplering til lokalforeningspuljeudvalget 
Formanden indledte punktet og satte ord på forretningsudvalgets 
indstilling.  
Styrelsen indsupplerer Kamilla Kjeldgaard Futtrup som nyt medlem til 
Lokalforeningspuljeudvalget. 
 
9. Eventuelt 
Chris orienterede om at DUFs fødselsdagsreception rykket til den anden 
side af sommerferien. 
 
Således opfattet,  
Merle Singer-Lippert 


