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Styrelsesmøde 22-01-2023 

 
Tilstede:  
Caroline Erup Friis, Christine Ravn Lund, Emilie Vindfeldt-Bottke, 
Frederik Enevoldsen, Frederikke Nørring Levison, Johan Hedegaard 
Jørgensen, Katrine Evelyn, Katrine Seier, Kristian Lausten Madsen, 
Kristine Svinning Valeur, Lucas Skræddergaard, Martin Flindt Nielsen, 
Mathias Green, Michala Lykke Nielsen, Nikolaj Oksen, Oskar Vellev, 
Pernille Madsen, Rebekka Kongsgaard Andersen, Sofie Kuhn, Frederik 
Enevoldsen. 
 
Tilstede fra sekretariatet:  
Amalie Kongsted Cordes, Daniel Branislav Christensen, Line Novel, Louise 
Juul Jensen, Signe Bo. 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Afrapportering på strategien 2021-2022 
3. Orientering om Folkemødet 2023 
4. Eventuelt 
5. Rejsefortællinger 
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Side 2 

Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Forkvinden bød velkommen til styrelsesmødet, og der blev sunget ”Du kom 
med alt det, der var dig”. 
 
Dagsorden og referater blev godkendt. 
 
2. Generel orientering 
Forkvinden introducerede punktet, og åbnede for korte orienteringer. 
 
Forkvinden fortalte om DUFs sejre i regeringsgrundlaget og hvilke 
formuleringer DUF har fået med: 

- En formulering om afbureaukratisering af foreningslivet samt 
stabile rammevilkår. DUFs formulering er næsten ordret med. 

- Der nævnes en trivselskommission, hvilket oprindeligt er et DUF-
forslag. 

- Regeringen vil indkalde til en trepartsaftale om de 45.000 unge 
udenfor job og uddannelse. Det er et forslag, som kom ud af DUFs 
trivselspanel under børne og undervisningsministeriet. 

- Flere relevante temaer for DUF herunder: et styrket arbejde med at 
udbrede viden og forståelse på tværs af rigsfællesskabet, at 
regeringen vil etablere en fond, der bl.a. skal sikre stærk civil støtte 
til Ukraine etc.fritidsjobs står også direkte i regeringsgrundlaget. 

- DUF forsøgte også at få adgang til uddannelse med, men det kom 
ikke med. 

 
Forkvinden orienterede om, at: 

- Claras har trukket sig fra det internationale bevillingsudvalg og der 
kører nu en proces med mulighed for at indstille kandidater frem til 
torsdag d. 26. januar kl. 12.00. Der er to pladser, da udvalget 
manglede et medlem i forvejen. 

- Kamilla Futtrup har meddelt, at hun ønsker at udtræde af 
lokalforeningspuljeudvalget. FMS skal drøfte processen for dette. 
Derfor kommer der mulighed for at søge om at være med i 
puljeudvalget. 

- DUF har opstartet et samarbejde med DR, herunder et ungeråd, der 
arbejder med at styrke demokratiforståelsen blandt unge gennem 
public service. Christine beklagede, at orienteringen til styrelsen 
kom sent. 
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- DUF skal monitorere nogle youth sounding boards (ungepaneler) 
under udenrigsministeriets DAPP-program sammen med nordic 
consulting group (NCG).  

- DUF fik afslag på Techprojektet til Trygfonden, hvilket har 
betydning for DUFs strategiske arbejde på området. 

- DUF har været vært ifm. det årlige statusmøde for 
udlodningsmodtagere. 

- Der har været afholdt tipsudvalgsmøde 

- Hun har holdt tale til en demonstration for Iran 

- Hun har deltaget i møde i Højskolernes x 

- Hun har deltaget i faneindvielse ved Europæisk Ungdoms nye flag 

- Hun har deltaget i et online møde med Canadisk ungdomsråd 

- Hun holdt oplæg ved Grundtvigs højskole 

- Hun har deltaget i FH konference 

- Hun har deltaget i Ukraine seminar på Københavns Rådhus 

- Hun har deltaget i dommerfrokost for årets ungdomskommune 2023 

- Hun har deltaget i Sportsgalla 2023 sammen med Louise i lørdags, 
hvor der blandt andet var anledning til at hilde på en række 
ministre. 

- Hun har deltaget ved Nytårskur hos DR 

- Hun har holdt introduktion for DUFs ungdomsdelegater til FN for 
2023, styrelsen må gerne være godt til at sige hej til dem. 

- Hun har holdt et møde med Mattias Tesfaye - børne og 
undervisningsminister med særligt fokus på adgang til 
ungdomsuddannelserne. 

- Hun har deltaget i møde mellem DUF og Danske Medier om unge, 
tillid og demokrati 

- Hun har deltaget i møde med kulturminister Jakob Engel-Schmidt 

- Hun har deltaget i møde med Folketingsmedlem og kulturordfører 
Mogens Jensen 

- Hun har deltaget i kaffe med DIPD 

- Fra sekretariatet er DUFs Østeuropaafdeling er blevet rykket fra 
DEMO til IU i 2023 for at skabe mere synergi mellem det 
internationale arbejde. 

- DUF har deltaget i YFJs generalforsamling 
 
Styrelsens spurgte til YFJs generalforsamling. Lucas uddybede og fortalte, 
at der var valg til generalsekretærposten, drøftelser om kontingentet, og at 
det russiske ungdomsråd er blevet udelukket fra YFJ. 
 
3. Afrapportering af strategien 2021-2022 



 

 

 

Side 4 

Forkvinden introducerede punktet, og åbnede for spørgsmål eller 
kommentarer fra styrelsen: 
 
Forkvinden afklarede følgende i forhold til afrapporteringen af strategien: 

- Afrapporteringen bruges til at forberede drøftelserne omkring den 
kommende strategi. Strategien kommer til at bestå af, det der er 
blevet lyttet frem til under seminaret, og det der står i 
afrapporteringen. Det der står i afrapporteringen i det tværgående 
afsnit, vil blive diskuteret på styrelsens møde til februar. 

 
Derudover bød styrelsen ind med følgende kommentarer, som skulle 
noteres i forhold til afrapporteringen: 

- Det er vigtigt, at arbejdet med at gøre det lettere at få Visum 
kommer med i strategien. 

- I forhold til Norden skal der afsøges midler til og sikres ny ekstern 
finansiering til 2024 på Norden området, så projektet kan fortsætte.  

- I forhold til skræddersyede konsulentydelser blev det bemærket, at 
der bør være en opmærksomhed på efterspørgslen, men at det er 
godt, at vi har det vedtagende prioriteringsdokument. 

- I forhold til trivselsdelen er der mange arrangementer. Der blev 
opfordret til, at det vil det være godt at tage et vend på, hvordan vi 
bedst prioriterer kræfterne.  
Afdelingsleder i Foreningsudvikling og Unge, Signe Bo, 
kommenterede, trivselsdagsordenen i den gamle strategi har haft en 
enorm bredde og strategien for sekretariatet har været at afsøge 
området og blive klogere. Derfor er det vigtigt, at vi har en 
præcisering i den nye strategi, hvilken dagsorden vi skal løfte, og 
hvad der skal løses og med hvem?  

 
Forkvinden takkede sekretariatet for afrapporteringen samt indsatsen for at 
levere på strategien og understregede, hvor meget konteksten har ændret 
sig, siden strategien blev lavet. 
 
Styrelsen godkendte afrapporteringen. 
 
4. Orientering om Folkemødet 2023 
Forkvinden åbnede punktet, omkring Folkemødet. Forkvinden fortalte 
også, at DUF har gjort det klart, at Folkemødet skal involvere DUF i 
Ungaganda campen, når DUF er kernepartner på Folkemødet, hvilket 
Folkemødet har været lydhøre overfor.  
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Styrelsen havde følgende spørgsmål til orienteringen: 
- Der blev spurgt til, hvor langt DUF er i forhold til at finde løsninger 

på bygning af scenen? Der blev svaret, at sekretariatet har en føler 
ude hos en spejdergruppe, og ellers så der en plan B om at finde 
nogle andre til at bygge scenen. 

 
Sekretariatet melder hurtigt ud, hvis styrelsen skal hjælpe med at tage 
scenen ned på Folkemødet. 
 
5. Eventuelt 
 
Forkvinden takkede styrelsen for at godt styrelsesmøde og for at være gode 
og spille ind i strategiarbejdet. Der blev også sagt tak til sekretariatet. 
 
Afslutningsvist orienterede forkvinden om, at refusion fra styrelsesarbejdet 
skal sendes direkte til Amalie. 
 
Således opfattet,  
Amalie Kongsted Cordes 


