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Delegeretmødet er DUFs højeste myndighed og afholdes hvert år i december. Omkring 250 delegerede fra 

DUFs medlemsorganisationer deltager på mødet.

I det følgende kan du finde svar på alt det, der er værd at vide om DUFs delegeretmøde.

dirigenter
Dirigenterne leder delegeretmødet. De har ansvaret for, at delegeretmødet forløber i overensstemmelse med 

DUFs vedtægter. Dirigenterne styrer også talerlisten til talerstolen og har ansvaret for, at tidsplanen for mødet 

overholdes. Det er også dirigenterne, der sætter forslag og udtalelser til afstemning. Dirigenterne må ikke 

deltage i debatterne.

eValuering
Hvert år gennemfører DUF en deltagerevaluering af delegeretmødet. Det er vigtigt for os at vide, hvordan 

programmet fungerede for de delegerede, så vi kan vide, hvilke tiltag vi kan genbruge til næste år, og hvilke vi 

skal lave om på. 

Derfor håber vi, at du har lyst til at give din mening til kende og deltage i vores Monkey Survey, som bliver 

sendt til dig i en mail sidst på eftermiddagen den 3. december. Spørgeskemaet har kun 5 spørgsmål og tager 

ikke mere end 5 min at besvare. Så du kan besvare den på vej hjem i toget eller søndag formiddag, når du 

vågner.

Under selve delegeretmødet vil nogle af medarbejderne fra DUFs sekretariat gå rundt og interviewe delta-

gerne. Bliver du prikket, vil du blive bedt om at fortælle, hvad du mener om programmet og fortælle, hvilke 

indslag du bedst kunne lide, og hvilke du godt kunne have undværet.

Formøder
Delegeretmødet starter officielt kl. 10:30, men mødesalen vil være åben fra klokken 9:30-10:30. Her har 

deltagerne mulighed for at mødes på tværs af organisationer og grupperinger for at tale sammen og behandle 

eventuelle udtalelser. 

Formandens beretning
Et fast indslag på DUFs delegeretmødet er formandens beretning. Beretningen er en tale af en halv times 

varighed, som den siddende formand holder om årets gang i DUF og de projekter og mål, der venter i det 

kommende år. Når formanden er færdig med at tale, er der debat om beretning, hvor deltagerne på delegeret-

mødet kan stille spørgsmål til eller kommentere på beretningen. 

Forslag og ændringsForslag
Forslag kan stilles af DUFs medlemmer og er en idé til eller et ønske om noget, som DUF skal sætte fokus på 

eller arbejde med fremadrettet. På den måde kan forslag have økonomiske konsekvenser for DUFs arbejde.

Ændringsforslag er, som ordet også beskriver, et forslag til ændringer i et allerede fremsat forslag.

Frister For Forslag, ændringsForslag og udtalelser
Både forslag og ændringsforslag skal fremsættes og indsendes til ms@duf.dk inden selve delegeretmødet, og 

det er ikke muligt at stille hverken forslag eller ændringsforslag på selve mødet, jf. § 9 i DUFs vedtægter.

At både forslag og ændringsforslag skal stilles på forhånd, får DUFs medlemmer tid og mulighed for at for-

holde sig til og behandle dem, inden de skal diskuteres og sættes til afstemning på delegeretmødet. Det både 

udvider og styrker den demokratiske proces, men betyder også at deltagere og medlemsorganisationer skal 

tilstræbe at koordinere med hinanden inden selve mødet og vende ændringsforslag, udtalelser mv. forud for 

delegeretmødet. 

dufs delegeretmøde fra a-z
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Følgende tidsfrister gælder: 

Skabeloner til både forslag, ændringsforslag og udtalelser kan downloades på duf.dk/delegeret

Alle indsendte materialer bliver løbende og hurtigst muligt efter tidsfristerne offentliggjort på DUFs hjemme-

side og sendes ligeledes til alle medlemsorganisationer samt tilmeldte deltagere. Du får også udleveret en 

samlet materialepakke, når du ankommer til delegeretmødet den 3. december.

sekretariatet
DUF engagerer sig på mange felter inden for børn og unges foreningsliv både nationalt og internationalt. 

De mange opgaver i forbindelse med oplysning, rådgivning, debat og kurser varetages af DUFs sekretariat. 

Du kan møde de ansatte på sekretariatet til delegeretmødet, hvor de bærer røde keyhangers. Du er meget 

velkommen til at henvende dig til de sekretariatsansatte i løbet af dagen, hvis du har praktiske spørgsmål til 

delegeretmødet eller til DUFs arbejde generelt. 

styrelsen
DUFs styrelse står for ledelsen af DUF imellem delegeretmøderne. Styrelsen består af formand, næstformand 

og 15 medlemmer fra hver deres medlemsorganisation. DUFs styrelse vælges på delegeretmødet hvert andet 

år (ulige år).

Der er derfor ikke valg til styrelsen på dette års delegeretmøde, men du har mulighed for at møde den nuvæ-

rende styrelse alligevel. Du kan kende styrelsesmedlemmerne på de sorte keyhangers. Henvend dig gerne til 

dem i løbet af dagen.

Hvis du ønsker hjælp til at finde et bestemt styrelsesmedlem, er du velkommen til at henvende dig ved regi-

streringsbordet.

talerstolen
Hvis du vil på talerstolen under delegeretmødet, skal du bruge “Jeg ønsker ordet”-sedlen i det materiale, 

som du får udleveret ved registreringsbordet. Du skal aflevere sedlen til delegeretmødets to dirigenter for at 

komme på talerlisten. Dit indlæg fra talerstolen må højest vare to minutter, og du skal huske at sige dit navn 

og din organisation.

udtalelser
En udtalelse er en holdningsmæssig markering fra DUFs delegeretmøde til intern og/eller ekstern brug. Den 

kan fungere som startskud til et indsatsområde, som DUF skal arbejde med, fx inklusion af marginaliserede 

unge. På den måde er en udtalelse en fælles holdningsmæssig markering af det, som medlemsorganisatio-

nerne i DUF skal i gang med i fællesskab.

En udtalelse kan også fungere som en aktuel kommentar i en aktuel sag, der er fylder i medierne og/eller den 

politiske debat.

Vedtægter
DUFs vedtægter er vores fælles spilleregler og hjertet i en demokratisk forening. DUFs styrelse fremsætter 

på dette års delegeretmøde et forslag om at opdatere DUFs nuværende vedtægter og præsenterer et nyt sæt 

vedtægter, som delegeretmødet skal diskutere og vedtage eller forkaste. 

dato

18. november kl. 12

30. november kl. 12

Frist For

Forslag til udtalelser

Ændringsforslag til budget og kontingent 2017 

Ændringsforslag til vedtægtsændringer

Ændringsforslag til udtalelser, indkomne forslag og effektmål

dufs delegeretmøde 2016   
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PraktIske oPlysnInger

sted  Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter

 Østerøvej 2

 5800 Nyborg

HenVendelse DUFs sekretariat på Nyborg Strand Hotel & Konferencecenter, samme sted som 

 indregistrering.

 Tlf. 60 20 14 00 eller E-mail ms@duf.dk

indregistrering Lørdag den 3. december 2016 klokken 9-10:30.

aFrejse Afhænger af deltagelse i middag og fest. Selve mødet forventes afsluttet kl. 17:45.

mødets start  Lørdag den 3. december 2016 klokken 10:30.

registrering  Eventuel manglende betaling finder sted ved indregistreringen.

indkVartering  Du skal selv booke din overnatning. Se forslag til overnatningsmuligheder på 

 duf.dk/delegeret 

Fest Afholdes ligeledes på Nyborg Stand Hotel & Konferencecenter i Stjernebaren.

mÅltider Delegeretmødegebyret dækker følgende måltider:

	 	 •	Morgenmad

	 	 •	Frokost	og	en	sodavand/øl

	 	 •	Kaffe/te	og	eftermiddagskage

	 	 •	Middag	

drikkeVarer Øvrige drikkevarer er ikke inkluderet. Det er muligt at bruge dankort.

materialer  Du kan få udleveret en trykt udgave af delegeretmødehæftet på delegeretmødet. 

 Supplerende materiale, herunder forslag til udtalelser og ændringsforslag, stemmekort,  

 deltagerliste mv., vil blive udleveret ved indregistreringen.

stemmeret  Delegerede har kun stemmeret på mødet, hvis organisationens kontingent til DUF er 

 betalt rettidigt inden 1. april 2016.

betaling Deltagerne får kun adgang til mødet, såfremt deltagergebyret er betalt. Husk at med-

 bringe en kvittering eller anden dokumentation, hvis indbetalingen er foretaget efter 

 den 30. november 2016.

transport Nyborg Stand Hotel & Konferencecenter ligger 15 minutters gang fra Nyborg station.

 Se evt. rejseplanen.dk for præcise tider.

dufs delegeretmøde 2016
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ankomst, registrering og morgenmad

Udlevering af stemmemateriale, forslag og ændringsforslag, navneskilt m.m. samt 

mulighed for en kop kaffe og en bid brød.

Formøder 

Mulighed for, at grupperingerne kan mødes og forberede debatten + evt. netværke på 

tværs af grupperinger.

Åbning 

Velkomst ved formanden, vedtagelse af forretningsorden, valg af dirigenter og fælles-

sang.

konstituering 

Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigelse, praktiske oplysninger og valg af 

stemmetællere.

tale Ved kristian jensen 

Udenrigsminister Kristian Jensen holder tale for delegeretmødet med fokus på unges 

deltagelse i foreningslivet og demokratiet.

uddeling aF prisen til Årets ungdomsForening 2016

Prisen overrækkes af Udenrigsminister Kristian Jensen til en forening, der i 2016 har 

gjort en forskel for at styrke foreningslivets anerkendelse og synlighed.

Formandens beretning 

DUFs formand Kasper Sand Kjær aflægger mundtlig beretning med efterfølgende 

debat.

regnskab 2015 

Årsregnskabet for 2015 fremlægges med efterfølgende debat.

Valg aF duFs interne reVisor og reVisorsuppleant

DUFs styrelse indstiller en kandidat til posten som intern revisor for en 2-årig periode 

og en kandidat til posten som intern revisorsuppleant for en 1-årig periode, som dele-

geretmødet skal godkende.

optagelse aF nye medlemmer/obserVatørorganisationer 

Der er i år ingen kandidater, som har søgt om optagelse i DUF. 

Frokost og Åbning aF duF-stande

09:00 – 10:30

09:30 – 10:30

10:30 – 10:40

10:40 – 10:50

10:50 – 11:05

11:05 – 11:15

11:15 – 12:15

12:15 – 12:25

12:25 – 12:30

12:30 – 12:30

12:30 – 13:40

8
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Forslag til Vedtægtsændringer 

Forslag til vedtægtsændringer præsenteres med efterfølgende debat og afstemning.

Fremtid i Forening?

De vigtigste konklusioner fra DUFs store forskningsprojekt ”Fremtid i forening?”  

præsenteres med oplæg og interaktiv quiz.

eFFektmÅl

Effektmålene for DUFs tre strategier ”Unge & Demokrati”, Unge & Foreninger” og 

”Internationalt” præsenteres med efterfølgende debat og vedtagelse.

pause med kaFFe og kage 

kontingent 2017 

Styrelsens forslag til medlemskontingentet for 2017 præsenteres og sættes til afstem-

ning.

godkendelse aF budget For 2017 

Styrelsens forslag til budget for 2017 fremlægges med efterfølgende debat af selve 

forslaget og eventuelle ændringsforslag. Til sidst stemmer delegeretmødet om bud-

gettet.

andre indkomne Forslag og 

Eventuelle andre indkomne forslag præsenteres med efterfølgende debat og afstem-

ning.

Forslag til udtalelser og ændringsForslag til udtalelser 

Forslagsstillerne præsenterer forslag og ændringsforslag til udtalelser. Efterfølgende 

debat og afstemning.

eVentuelt og aFslutning

Mulighed for at gå på talerstolen med afsluttende bemærkninger samt tak for i dag.

middag 

Lækker buffet og mulighed for at netværke på tværs af organisationer.

Fest i stjernebaren

13:40 – 14:25

14:25 – 15:25

15:25 – 15:55

15:55 – 16:25

16:25 – 16:30

16:30 – 16:45

16:45 – 16:45

12:40 – 13:30

17:30 – 17:45

18:00 – 20:00

20:00 

9
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forslag tIl dagsorden

  1. Åbning af delegeretmødet

  2. Vedtagelse af forretningsorden

  3. Valg af dirigenter

  4. Valg af stemmetællere

  5. Formandens beretning

  6. Regnskab for 2015

  7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleant

  8. Optagelse af nye medlemmer/observatørorganisationer

  9. Forslag til vedtægtsændringer 

10. Effektmål

11. Fastlæggelse af kontingent for 2017

12. Budget for 2017

13. Indkomne forslag 

14. Forslag til udtalelser

15. Eventuelt

16. Afslutning

Pkt. 2    forslag tIl forretnIngsorden

Pkt. 1 Delegeretmødet vælger to dirigenter, som leder mødets forhandlinger.

Pkt. 2  Der udarbejdes en forhandlingsprotokol over delegeretmødets forhandlinger.

Pkt. 3  Alle delegerede og observatører kan skriftligt anmode om ordet. De indtegnede får ordet i den 

 rækkefølge, som de har indtegnet sig.

Pkt. 4  Dirigenterne kan fastsætte begrænsninger for taletiden under hensyntagen til delegeretmødets 

 overordnede rammer. Dirigenterne kan give tilladelse til korte bemærkninger.

Pkt. 5  Dirigenterne kan, hvis de finder det nødvendigt, stille forslag om en debats afslutning. Forslag 

 af denne karakter kan også stilles af delegerede.

Pkt. 6  Almindeligt stemmeflertal er gældende i alle afgørelser, undtagen afgørelser om vedtægtsændringer,  

 hvor der kræves to tredjedele flertal. Såfremt to af de tilstedeværende delegerede forlanger skriftlig  

 afstemning, skal en sådan finde sted.

Pkt. 7 Alle delegerede kan bede om ordet til forretningsordenen. Den, der beder herom, skal straks have  

 ordet før alle øvrige indtegnede talere.

i øVrigt gælder Følgende tidsFrister
Forslag til vedtægtsændringer og andre forslag kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt 

til DUF seneste fredag den 28. oktober 2016 klokken 12:00 i henhold til § 9, stk. 2, i DUFs vedtægter.

Forslag til udtalelser kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt til DUF seneste fredag 

den 18. november 2016 klokken 12:00 i henhold til § 9, stk. 6, i DUFs vedtægter.

Ændringsforslag til budget eller kontingent kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt 

seneste fredag den 18. november 2016 klokken 12:00 i henhold til § 9, stk. 6, i DUFs vedtægter.

Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt 

seneste fredag den 18. november 2016 klokken 12:00 i henhold til § 9, stk. 6, i DUFs vedtægter.

Ændringsforslag til udtalelser, indkomne forslag og politiske mål kan stilles inden delegeretmødet og 

skal være indsendt seneste onsdag den 30. november 2016 klokken 12:00 i henhold til § 9, stk. 6, 

i DUFs vedtægter. 
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Pkt. 3    Valg af dIrIgenter

Styrelsens forslag til dirigenter:

•	Jakob	Mark	(medlem	af	folketinget	for	Socialistisk	Folkeparti)

•	Laura	Lindahl	(medlem	af	Folketinget	for	Liberal	Alliance)

Pkt. 4    Valg af stemmetællere

Forslag til stemmetællere fremsættes på delegeretmødet.

11
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Pkt. 5    formandens beretnIng

forord

i Førersædet For den demokratiske samtale
Da jeg sidste år stod på talerstolen som nyvalgt formand fortalte jeg jer om min bekymring over, at 

politik i dagens Danmark er blevet en sportsgren, der varetages af professionelle politikere, menings-

dannere, journalister og kommentatorer, mens befolkningen efterlades som tilskuere. Det er bekym-

rende, fordi demokrati i bund og grund er samtale. Samtaler om samfundet og samtaler, hvor vi bliver 

klogere på hinanden og på vores egne holdninger, og et stærkt og levende demokrati forudsætter, at vi 

alle deltager i de samtaler.

Derfor gjorde jeg det til min og DUFs opgave at arbejde for en bedre samtale om samfundet mellem 

danskerne – og særligt mellem de unge.

Det arbejde har bragt os vidt i det forgangne år. DUF har blandt andet sat fokus på den hårde tone 

i den online politiske debat, der især får de unge til at holde deres meninger for sig selv. Kommu-

ner rundt omkring i landet har fået rådgivning og hjælp til at skabe nye og bedre rammer for dialog 

mellem borgere og politikere med DUFs koncept for lokale folkemøder, som kan tilpasses det enkelte 

lokalsamfund. Og så har DUF gjort en særlig indsats for at inddrage og engagere unge på landets 

ungdomsuddannelser i de politiske samtaler om fremtidens Danmark, som jo netop tilhører de unge. 

Arbejdet med at genoplive den demokratiske samtale er langt fra slut, men jeg synes, at vi kan se 

tilbage på et år, hvor DUF satte sig i førersædet og tog ansvar for at forbedre den måde, vi diskuterer 

politik på. 

ForeningsliVet Har Fortsat en Fremtid
I min tiltrædelsestale kom jeg også med den påstand, at foreningslivet er i stand til at give mere, end 

den enkelte kommer med – og at det forpligtende fællesskab skaber mulighed for at udvikle hinanden 

og vores samfund. 

I de senere år har de klassiske foreninger ellers fået skudt i skoene, at de har en forældet struktur, 

som nutidens unge hverken finder relevant eller attraktiv. Min forgænger igangsatte i 2015 en gen-

nemgribende undersøgelse af den lokale foreningsmodel i samarbejde med en række forskere for at 

få viden om, hvor de unge er på vej hen i forhold til fritid og frivillighed, og om hvorvidt foreningen 

som organiseringsform fortsat har en fremtid for nuværende og kommende generationer af unge. 

Projektet fik derfor titlen ”Fremtid i Forening?”, og det glæder mig at kunne afsløre, at resultaterne 

af de forskellige undersøgelser viser, at foreningsmodellen både har relevans og en fremtid hos de 

unge. Samtidig peger undersøgelserne dog også på udfordringer og udviklingsmuligheder, vi klassi-

ske foreninger skal være opmærksomme på, hvis vi vil blive ved med at være et attraktivt og relevant 

fritidstilbud til børn og unge.

Jeg glæder mig til sammen med jer at blive meget klogere på unges forhold til frivillighed, forenings-

liv og fællesskaber anno 2016, når resultaterne bliver præsenteret på dette års delegeretmøde – og 

ikke mindst til at omsætte vores nye viden til praksis ude i lokalforeningerne. 

”unge er VærdiFulde Forandringsagenter”
Ordene er ikke mine, men står skrevet i udkastet til Danmarks udviklingspolitiske strategi, som uden-

rigsminister Kristian Jensen præsenterede på Folkemødet på Bornholm. Lanceringen af strategien var 

kulminationen på en målrettet indsats fra DUF på at tydeliggøre vigtigheden af at styrke, inddrage og 

engagere unge i udviklingsarbejdet. Unge fra DUFs medlemsorganisationer har blandt andet fortalt 

om deres oplevelser som internationalt aktive ved dialogmøder med udenrigsminister Kristian Jensen, 

og ministeren har lyttet til de mange stærke fortællinger, for unge er prioriteret som et strategisk 

dufs delegeretmøde 2016    Punkt 
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pejlemærke i strategien. Jeg havde fornøjelsen af at være en del af panelet ved præsentationen 

af strategiudkastet og kunne fortælle de mange tilhørere om den forskel, unge frivillige fra DUFs 

medlemsorganisationer gør i det danske udviklingsarbejde og i arbejdet med at fremme demokrati i 

hele verden – hvad enten det er KFUM-Spejderne i Tunesien, Venstres Ungdom i Marokko, Danske 

Studerendes Fællesråd i Palæstina eller Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund i Rwanda – for blot 

at nævne et par stykker. 

Jeg er glad og stolt over det tydelige fokus på unge i Danmarks nye udviklingspolitiske strategi og ser 

frem til sammen med jer i de kommende år at omsætte de politiske visioner til solide resultater for 

verdens børn og unge. 

et nyt sæt tilskudsregler
2016 var også året, hvor DUF fik nye regler for fordelingen af tipsmidler. Reglerne har været længe 

undervejs, og forud er gået et imponerende og solidt forarbejde med mange spændende diskussioner 

og ikke mindst en god høringsfase med værdifulde input og konstruktive ændringsforslag. 

Derfor skal der også lyde en stor tak til alle organisationer, der har deltaget aktivt i processen omkring 

de nye regler. 

Jeg mener, at det er lykkedes os at lande et kompromis om de nye regler, der på en fair og gennem-

skuelig måder fordeler tilskudsmidlerne. Det er naturligvis en stor og udfordrende opgave at finde  

løsninger, der dækker flere end 80 organisationers ønsker, men jeg synes, at vi er endt med et resul-

tat, der styrker DUF. Selvfølgelig vil det altid skabe debat, når der skal prioriteres, men jeg er sikker 

på, at vi med de nye regler kommer til at styrke det demokratiserende og aktive foreningsliv for børn 

og unge.

Jeg ønsker jer alle et godt delegeretmøde, hvor vi blandt meget andet skal diskutere  

og forhåbentligt vedtage nye vedtægter for DUF. Det kan lyde tørt og kedeligt, men  

vedtægterne er vores fælles spilleregler og hjertet i en demokratisk forening, og  

jeg glæder mig til at debattere DUFs fremtidige formål og strutkur med jer.

 

Kasper Sand Kjær

Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
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ÅrsberetnIngens oPbygnIng

Årsberetningen er bygget op omkring DUFs tre strategier: Unge & Demokrati, Unge & Foreninger og Inter-

nationalt. 

Strategierne udstikker rammerne og målsætninger for DUFs indsatser på de tre områder, og hver strategi er 

bygget op omkring et effektmål, der er vedtaget på DUFs delegeretmøde. Derudover består strategierne af en 

række strategiske mål og initiativer for de kommende års arbejde.

Årsberetningen giver udover de strategiske fokusområder et overblik over DUFs medlemmer, styrelse, udvalg, 

sekretariat og aktiviteter. Den skriftlige beretning fungerer sammen med den mundtlige beretning som en 

afrapportering til delegeretmødet.

duFs tre strategiske omrÅder

•	 Unge	&	Demokrati

 Effektmål: DUF styrker unges deltagelse i det repræsentative demokrati

 

 Strategiske mål:

 1. DUF fremmer unges engagement i og indflydelse på det repræsentative demokrati

 2. DUF styrker unges adgang til og engagement i den demokratiske samtale

 3. DUF øger unges valgdeltagelse, og særligt blandt de grupper, der stemmer mindst

 4. DUF styrker sin position som primær aktør i forhold til unges demokratiske deltagelse

14
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•	 Unge	&	Foreninger

 Effektmål: DUF styrker medlemsorganisationernes vilkår og udviklingsevne.

 Strategiske mål:

 1. DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår nationalt.

 2. DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår kommunalt.

 3. DUF støtter medlemsorganisationerne i at sætte og nå egne mål.

 4. DUF understøtter medlemsorganisationernes muligheder og samarbejde lokalt.

•	 Internationalt

 Effektmål: DUF styrker ungdomsorganisationer og fremmer demokrati som livsform blandt unge i 

 Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslandene.

 Strategiske mål:

 1. Medlemsorganisationerne er blevet styrket gennem deres internationale engagement.

 2. Ungdomsorganisationer i Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslandene har opnået styrket organi-

  satorisk kapacitet og øget indflydelse i egne samfund.

 3. Dialog og gensidig forståelse er styrket blandt unge på tværs af nationale, ideologiske, religiøse, 

  sekteriske og andre skel.

 4. Medlemsorganisationerne er sikret gode rammevilkår for deres internationale arbejde.

Læs mere om DUFs strategier på duf.dk/om-duf/strategier/
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duF genopliVer den demokratiske samtale
”Det er vores opgave og forpligtigelse at arbejde for en stær-

kere samtale om samfundet mellem danskerne – og særligt 

mellem de unge. Det kræver et DUF, der går aktivt ind i 

debatten om demokratiet og dets tilstand.”

Sådan lød opfordringen fra DUFs formand Kasper Sand Kjær 

fra talerstolen til sidste års delegeretmøde. DUF har siden 

påtaget sig et ansvar for at styrke den demokratiske samtale 

i Danmark og har arbejdet målrettet for både at skabe debat 

om måden, vi diskuterer politik, men også at udvikle kon-

krete tiltag, der fremmer og skaber rum til en bedre politisk 

samtale mellem borgere og beslutningstagere.

Behovet for at give debatkulturen i Danmark nyt liv stod al-

lerede klart i januar, da en Epinion-undersøgelse foretaget 

på vegne af DUF viste, at den hårde tone i den politiske 

debat på de sociale medier får mere end halvdelen af danske 

unge mellem 16 og 26 år til at gemme tastaturet væk og 

holde deres meninger for sig selv. 

Kun en fjerdedel af de unge lader sig ikke skræmme af to-

nen og hadefulde kommentarer i de online politiske disku- 

ssioner, og især unge mellem 22 og 25 år fravælger at ytre  

16

Unge og demokrati

De 4 strategiske mål
1. DUF sikrer medlemsorganisationernes ramme-

 vilkår nationalt.

2. DUF sikrer medlemsorganisationernes ramme-

 vilkår kommunalt.

3. DUF støtter medlemsorganisationerne i at sætte  

 og nå egne mål.

4. DUF understøtter medlemsorganisationernes  

 mulig heder og samarbejde lokalt.

deres politiske holdninger digitalt, lød undersøgelsens for-

uroligende konklusioner.

DUFs formand italesatte gennem en række debatindlæg i 

medierne sin og DUFs bekymring over, at den konfliktfyldte 

debatkultur på de sociale medier dræber den demokratiske 

samtale og skaber stor mistillid og politikerlede hos danske 

unge, der ellers er historisk engagerede og samfundsbevid- 

ste. Et engagement, der dog risikerer at gå tabt, hvis de unge 

fravælger eller ikke tør at være en del af debatten.

DUFs magasin DUF Fokus tog i foråret temperaturen på den 

demokratiske samtale i Danmark – både digitalt og analogt 

– og gav konkrete bud på, hvordan den politiske samtale kan 

styrkes. Lokale folkemøder var et af de konkrete tiltag. DUF 

lancerede tilbage i 2015 et koncept for lokale folkemøder 

og har siden arbejdet for at udbrede det til landets kommu-

ner. Det er håbet og forventningen, at de lokale folkemøder 

skaber en ramme, hvor meningsudvekslingen og samtalen 

mellem borgere og beslutningstagere kan finde sted. Hvor 

unge som ældre kan møde politikerne i øjenhøjde, og hvor 

vi på tværs af partier, foreninger, værdier og andre skel kan 

tale sammen om, hvordan fremtidens Danmark skal se ud.

En række kommuner har allerede taget idéen til sig. På Møn, 

i Nyborg, Rudersdal og Ollerup er lokale folkemøder en fast 

tilbagevendende begivenhed, og unge har her fået en mar-

kant plads. Andre steder er folkemøder på vej, og DUF fort-

sætter med at inspirere og støtte op – ikke mindst om unges 

deltagelse. 

duF styrker demokratiet pÅ ungdoms-
uddannelserne
I foråret offentliggjorde valgforskere ved Københavns Uni- 

versitet den hidtil største kortlægning af danskernes valg-

deltagelse nogensinde. Undersøgelsen er den første af sin 

slags, der så detaljeret præsenterer, hvem der stemmer, og 

dufs delegeretmøde 2016    Punkt 
5

fo
to

: M
ar

ti
n 

th
au

lo
w

/G
oo

d 
Pe

oP
le

fo
to

: M
ar

ti
n 

th
au

lo
w

/G
oo

d 
Pe

oP
le



hvem der bliver hjemme, når der er valg i Danmark. Særligt 

unge mænd vælger sofaen frem for stemmeboksen, ligesom 

at børn af ikke-vestlige indvandrere stemmer markant min-

dre end deres forældre og end resten af befolkningen – og 

blandt de unge efterkommere er valgdeltagelsen alarme-

rende lav. 

Undersøgelsen bekræftede, at der fortsat er behov for at styr- 

ke unges demokratiske deltagelse og særligt at målrette ind- 

satsen mod unge mænd og efterkommere, så de ikke bliver  

koblet helt af demokratiet. Andre undersøgelser har desuden  

vist en sammenhæng mellem uddannelse og valgdeltagelse, 

samt at unge, der taler med andre unge om valg og politik 

på deres uddannelsessted, er mere tilbøjelige til at få stemt. 

DUF har derfor arbejdet målrettet med at styrke demokra-

tiet på landets ungdomsuddannelser og særligt fokuseret på 

erhvervsskolerne, hvor eleverne stemmer markant mindre 

end deres jævnaldrende. Det arbejde har blandt andet resul- 

teret i Demokratiets Dag på erhvervsskolerne, der er et sam- 

arbejde mellem DUF, Danske Erhvervsskoler, Erhvervsskoler-

nes Elevorganisation, LO Ungdom og de politiske ungdoms-

organisationer.

Tanken er, at skolerne på en årlig dag samler eleverne på  

1. grundforløb og inviterer relevante organisationer inden for 

til politisk debat og samtale. Formålet med dagen er at øge 

elevernes indsigt i og stillingtagen til de politiske debatter,  

der vedrører deres hverdag, og på sigt styrke elevernes delta-

gelse i det repræsentative demokrati.

I arbejdet med at styrke valgdeltagelsen blandt nydanskere 

og særligt for at øge den alarmerende lave valgdeltagelse 

blandt efterkommere af indvandrere har DUF i samarbejde 

med fonden C:NTACT udviklet et koncept med teater og de-

bat målrettet nydanske unge.

C:NTACT holder til på Edison Teatret i København og laver 

kunstneriske sceneprojekter for deltagere med forskellige kul-

turelle og sociale baggrund. Konceptet består af tre timers te-

ater, debat og workshops ude på de unges uddannelsessteder, 

hvor unge skuespillere med nydansk baggrund dramatiserer 

deres egen personlige historie og oplevelse med demokrati 

og valgdeltagelse for eleverne. NEXT i Ishøj, der er Danmarks 

største udbyder af ungdomsuddannelser, har allerede takket 

ja til at afprøve konceptet, og det samme har uddannelsesin-

stitutionen SOPU og Københavns åbne gymnasium. 

Endelig har DUF i forbindelse med gymnasiereformen arbej-

det for at styrke de samfundsengagerende organisationers 

adgang til ungdomsuddannelserne. Arbejdet har båret frugt 

og betyder, at det nu fremgår tydeligt i reformteksten, at de 

samfundsengagerende organisationer spiller en stor rolle i 

demokratiseringen af eleverne, og at deres adgang til uddan-

nelserne er vigtig.

17

16.000 Så mange flere børn og unge blev 

medlemmer i en af DUFs medlems-

organisationer sidste år. Det er en samlet fremgang 

på 6 procent. Beregningerne er baseret på tal ind- 

meldt af medlemsorganisationerne i forbindelse  

med kontingentopkrævning i 2014 og 2015.

33 Så mange høringsvar modtog DUF til det 

nye sæt regler for fordeling af tipsmidler. 

DUFs styrelse behandlede de mange høringssvar og 

ændringsforslag, inden de nye tilskudsregler blev 

endeligt vedtaget den 9. marts i år.

57 Så mange medlemmer har Hinnerup Garden, 

der holder til i Faurskov Kommune, og som 

er en af de største garder på landsplan. DUF havde i 

september inviteret folketingsmedlem Britt Bager (V) 

på studietur til foreningslivet i Faurskov, hvor hun 

udover Hinnerup Garden også mødte aktive unge fra 

DDS, 4H og DSU.

9220 Postnummeret til Aalborg Øst, hvor  

en lav foreningsdeltagelse og en 

langsigtet interesse i at udvikle bydelen har fået 

11 foreninger til at samarbejde om, at alle børn i 

lokalområdet bliver del af positive og forpligtende 

foreningsfællesskaber. Blandt DUFs medlemmer 

er lokale afdelinger af KFUM-Spejderne og FDF 

engageret i projektet, der har fået navnet Forenings-

samarbejdet 9220. 

duF kræVer bedre nyHedsFormidling til unge 
2016 var også året, hvor DUF satte nyhedsformidling til unge 

– eller manglen på samme –  til debat. I en række indlæg i dags- 

pressen opfordrede DUFs formand Kasper Sand Kjær de 

danske medier til at følge med udviklingen og producere ny-

heder og samfundsstof på en måde og via kanaler, der giver 

mening for unge. 

Helt konkret foreslår DUF, at nyhedsformidling til unge får 

en mere fremtrædende rolle i public service-aftalen, og at 

der samtidig oprettes en pulje under mediestøtten til pro-

jekter, der eksperimenterer med nyheder på de platforme og 

kanaler, hvor de unge er.

DUFs arbejde med at sikre flere og bedre nyheder til unge 

fortsætter i 2017, hvor et samarbejde med TV2-regionerne 

om dækningen af kommunalvalget er på tegnebrættet. 

2016 i tal
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duF skaber ny Viden om unges ForHold 
til ForeningsliV og FriVilligHed
Danske unge er aktive i deres fritid, og de er det alle vegne. 

De går til fodbold, er spejdere, spiller teater og musik og en-

gagerer sig i politik. De udfører frivilligt arbejde som lektie-

hjælpere og mentorer, og de arrangerer selv aktiviteter på 

den lokale basketbane eller skaterampe.

DUF er optaget af unges deltagelse i samfundet og foreningsli-

vet, og der har længe manglet aktuel forskningsbaseret viden  

om de fællesskaber, som de unge bruger store dele af deres 

fritid på.

For hvad betyder det for eksempel for den enkelte unge og 

for fællesskabet, at en aktivitet eller interesse dyrkes i en de-

mokratisk forening? Har aktivitetstypen og fællesskabet en 

betydning for de unges engagement og deltagelse i demokra-

tiet? Og hvordan opfatter de unge selv deres rolle i et fælles-

skab, hvor de enten er medlemmer, deltagere eller brugere?

Det er blot tre af en række vigtige spørgsmål om unges for-

hold til fællesskaber, foreningsliv og frivillighed, som DUF i 

2016 sammen med en række forskere har søgt svar på med 

forskningsprojektet ”Fremtid i forening?”  

 

Danskernes frivillige engagement er i disse år til debat både 

hos politikerne, i medierne og blandt forskere og fagfolk, 

men i debatten er brugen af begreber som ”frivillighed” og 

”frivilligt arbejde” ofte uklar.

DUF ønsker at styrke diskussionerne og samtalen om frivil-

lighedens rolle i Danmark ved at skabe et klarere billede af 

de vidt forskellige rammer og former, som det frivillige enga-

gement findes i. Derfor har en af undersøgelserne i ”Fremtid 

i forening?” haft til formål at kortlægge forskellige måder at 

organisere frivillige på. Kortlægningen giver DUF et vigtigt 

redskab til at nuancere og kvalificere debatten om frivillighed.

18

Projektets komparative undersøgelse, som er gennemført 

i samarbejde med Syddansk Universitet, viser, at der mel-

lem forskellige foreningstyper med meget forskellige mål 

og aktivitetsformer også er store forskelle på, hvor meget 

medlemmerne deltager i både det formelle og det uformelle 

demokrati. Resultaterne understreger, at den danske for-

eningsmodel er med til at styrke den demokratiske delta-

gelse i samfundet. Hermed er der nu ført bevis for, at for-

eningerne virkelig er demokratiets rugekasse.

Hvor forskerne fra Syddansk Universitet har fokuseret på 

unge og foreningsliv, har Center for Ungdomsforskning bi-

draget med en undersøgelse af unges forhold til fællesska-

ber i mere bred forstand. Resultaterne peger her på, at unge 

i 2016 i høj grad orienterer sig mod fællesskaber, der kan 

bidrage til deres udvikling og drømme. 

De forskellige undersøgelser i ”Fremtid i forening?” er alle 

samlet i den seneste udgave af DUFs magasin DUF Fokus. 

Magasinet formidler og omsætter den nye viden fra forskerne 

til inspiration og konkrete værktøjer, som DUFs medlemsor-

ganisationer kan bruge i udviklingen af deres foreninger, så 

de også i fremtiden tilbyder relevante og attraktive forplig-

tende fælleskaber til børn og unge. 

duF uddanner unge ledelsestalenter
Hvordan træder man i karakter som leder for både frivillige og  

ansatte medarbejdere, og hvilket juridisk ansvar har man som  

politiske valgt bestyrelse?

Det var blandt andet nogle af de spørgsmål, som et nyt kuld 

af unge frivillige ledere blev klogere på, da de i december var 

på DUFs bestyrelsesskole.

DUF arbejder løbende med at give medlemsorganisationer-

nes nationale ledelser mulighed for at udvikle deres organi-

sation og tilbyder både konsulentbistand og rådgivning mål-

rettet den enkelte organisation, men også læringsaktiviteter 

på tværs af DUF-paraplyen. 

Bestyrelsesskolen er et uddannelsestilbud til bestyrelses-

medlemmer i landsorganisationer og lokale foreninger, der 

klæder deltagerne på til at løfte det ansvar, man som besty-

relsesmedlem har over for ansatte og frivillige.

Gennem uddannelsen har deltagerne blandt andet fået ind-

blik i grundlæggende juridiske spørgsmål om ansættelse, 

ledelse og afskedigelse af medarbejdere og værktøjer til at 

træde i karakter som leder i svære og konfliktfyldte situatio-

De 4 strategiske mål
1. DUF fremmer unges engagement i og indflydelse  

 på det repræsentative demokrati

2. DUF styrker unges adgang til og engagement i

 den demokratiske samtale

3. DUF øger unges valgdeltagelse, og særligt blandt  

 de grupper, der stemmer mindst

4. DUF styrker sin position som primær aktør i  

 forhold til unges demokratiske deltagelse

Unge og foreninger
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56 Så mange procent af danske unge mellem 16 

og 26 år fravælger at deltage i den politiske 

debat på de sociale medier pga. den hårde tone ifølge 

en Epinion-undersøgelse foretaget på vegne af DUF i 

starten af året.

400.000.000 Så mange støttekroner 

modtager danske me-

dier hvert år på baggrund af krav om egenproduktion af 

nyheder og behandling af politiske emner. DUF arbejder 

for, at mediernes rolle som platform for den demokra-

tiske samtale mellem alle borgere – unge som ældre – 

bliver et kriterium for at få mediestøtte.

ner. Derudover er bestyrelsesskolen også en oplagt mulighed 

for at få sparring og netværk med andre ledere i DUFs med-

lemsorganisationer.

duF nedsætter nyt integrationsnetVærk
I begyndelsen af 2016 vedtog DUFs styrelse et politisk man-

dat for DUFs integrationsarbejde. Anledningen var, at DUF 

desværre ikke, som de foregående 11 år, fik en satspulje- 

bevilling for 2016 til finansiering af integrationsarbejdet. 

DUF og DUFs medlemsorganisationer har i mere end ti år 

arbejdet for, at flere unge med nydansk baggrund bliver en 

del af foreningslivet og demokratiet.  DUFs styrelse beslut-

tede, at det arbejde var så væsentligt for DUF, at det skulle 

prioriteres, uanset om DUF kunne få offentlig støtte eller ej. 

Den beslutning betød, at DUF i 2016 har haft meget færre 

penge at lave integrationsarbejde for, men til gengæld helt 

selv har kunne bestemme, hvad der var væsentligt at prio-

ritere. 

Der arbejdes løbende på at finde offentlig finansiering el-

ler fondsfinansiering, der helt eller delvist kan finansiere 

integrationsarbejdet fremadrettet. DUFs integrationsindsats 

fokuserer på at udvikle nydanske ungdomsorganisationer, at 

give DUFs medlemsorganisationer mulighed for at blive del 

af fokuserede integrationsindsatser både lokalt og nationalt 

samt at fastholde DUFs unikke position som vidensaktør, når 

det handler om unge nydanskeres samfundsengagement og 

deltagelse i foreningslivet og demokratiet. 

DUF har i løbet af 2016 sat mange aktiviteter i gang. Et 

konkret tiltag som følge af den nye integrationsindsats er et 

netværk for de kirkelige organisationer Pinsekirkernes Børne- 

og Ungdomsforening (PBU), Baptisternes Børne- og Ung-

domsforbund (BBU), Danmarks Unge Katolikker (DUK) og 

Foreningen for Unge Nydanskere (FUN), som DUF nedsatte 

i april. De fire organisationer har alle migrantmenigheder, og 

formålet med netværket er at udveksle viden, erfaring og ide-

er, der kan bruges til at videreudvikle og understøtte DUFs 

medlemsorganisationers integrationsarbejde – og særligt i for- 

hold til migrantmenigheder. 

duF rÅdgiVer Foreninger i juridiske 
spørgsmÅl
Der kan være mange regler og krav at forholde sig til, hvis 

man som lokalforening modtager tilskud eller får stillet lo-

kaler til rådighed af kommunen efter folkeoplysningsloven. 

DUF rådgiver både foreninger og kommuner og varetager for-

eningslivets interesser over for kommunernes forvaltning af 

loven og på andre områder, der har betydning for de lokale 

foreningers vilkår og arbejdsbetingelser.

I det forgangne år har DUF desuden hjulpet foreninger med 

paragrafferne blandt andet i forbindelse med overdragelse 

og leje af ejendomme og forsikringsansvar og -dækning ved 

brandulykke og uheld i lejet bil. 

En stor del af DUFs medlemsorganisationer laver aktiviteter 

for og med børn, og en række foreninger har fået hjælp og 

rådgivning af DUF til at indhente og opbevare børneattester 

korrekt, overholde persondataloven og beskytte følsomme 

oplysninger.

100.000 Så mange flere kvinder end mænd 

stemte til sidste folketingsvalg, og 

særligt de unge mænd foretrak sofaen frem for stem-

meboksen. Det viste en ny stor kortlægning af dansker-

nes valgdeltagelse i foråret 2016.

53 Så få procent af efterkommere af indvandrere 

satte deres kryds til ved folketingsvalget i 

2015. Til sammenligning var valgdeltagelsen for ind-

vandrere på 66 procent og på 87 procent for etniske 

danskere.

2016 i tal
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duFs medlemmer indgÅr nye partnerskaber 
ude i Verden
Det internationale engagement bobler i DUFs medlemsorga-

nisationer i en sådan grad, at DUFs Projektpulje, som støt-

ter partnerskaber i udviklingslandene, blev tømt inden årets 

udgang. 

I 2016 har en række organisationer indgået helt nye inter-

nationale partnerskaber. Eksempelvis har Musik & Ungdom 

engageret sig i Palæstina, og Liberal Alliances Ungdom har 

fået en samarbejdspartner i Moldova. Gejsten for at enga-

internationalt

De 4 strategiske mål
1. Medlemsorganisationerne er blevet styrket

gennem deres internationale engagement.

2. Ungdomsorganisationer i Mellemøsten, Nord-

 afrika og udviklingslandene har opnået styrket

organisatorisk kapacitet og øget indflydelse i egne 

 samfund.

3. Dialog og gensidig forståelse er styrket blandt

unge på tværs af nationale, ideologiske, religiøse,

sekteriske og andre skel.

4. Medlemsorganisationerne er sikret gode ramme-

 vilkår for deres internationale arbejde.

gere sig internationalt kunne også ses i den store tilslutning 

til DUFs Explore Marokko-forløb, hvor DUF hjalp seks med-

lemsorganisationer til at kickstarte et internationalt partner-

skab i Marokko. Det gjaldt blandt andet for organisationer 

som LO-Ungdom og DFUNK, hvis engagement i DUFs inter-

nationale arbejde er nyt.

Lige så mangfoldige som DUFs medlemsorganisationer er, 

lige så forskelligartede er deres internationale projekter.  

I 2016 var der 44 aktive internationale partnerskaber støt-

tet af DUFs puljer, og flere organisationer har fortsat deres 

mangeårige partnerskaber med nye store projekter. Land-

boUngdom har for eksempel arbejdet med at styrke land-

brugsuddannelsen i landområdet Ouled Said i Marokko, så 

marrokanske unge ikke drives til migration mod byerne, og 

Danske Studerendes Fællesråd har fortsat indsatsen for at 

styrke deres palæstinensiske søsterorganisation i at være 

en stærk stemme for studerendes interesser i Palæstina. 

I Ghana har Red Barnet Ungdom sammen med Cheerful 

Hearts Foundation fokuseret på at gøre unge i det sydlige 

Ghana til rollemodeller i lokalsamfundet og gennem dem 

oplyse om vigtigheden af skolegang i det fattige fiskermiljø. 

KFUM og KFUK har sammen med FDF sendt ungdoms- 

ledere til Myanmar for at styrke den lokale frivilligheds-

kultur og fået burmesere på sommerbesøg i begge organi-

sationer. 

dufs delegeretmøde 2016   Punkt
5

fo
to

: M
ar

ti
n 

th
au

lo
w

/G
oo

d 
Pe

oP
le



21

44 Så mange partnerskaber støt-

ter DUF mellem DUFs med-

lemsorganisationer og ungdomsorga-

nisationer i Mellem-østen, Nordafrika 

og udviklingslandene.

22 Antallet af DUFs medlems-

organisationer, der er aktive 

under DUFs internationale puljer i 20 

lande: Bhutan, Egypten, Etiopien, Fil-

lippinerne, Ghana, Honduras, Indien, 

Jordan, Kenya, Libanon, Marokko, 

Moldova, Myanmar, Nepal, Palæstina, 

Rwanda, Tanzania, Tunesien, Uganda 

og Zimbabwe.

7 Antallet af ungdomspolitiske  

organisationer, der deltager i 

DUFs tværpolitiske netværk med ung- 

domspolitikere fra 6 egyptiske partier. 

I 2016 valgte netværkets medlemmer 

at fokusere på at styrke partierne på 

lokalt plan op til lokalvalgene i både 

Danmark og Egypten i 2017.

4.800 Så mange jordanske, 

egyptiske, tunesiske 

og danske unge har DUFs dialog-

ambassadører i 2016 (per primo 

november) afholdt dialogworkshops 

for. DUFs dialogambassadører arbej-

der for at fremme gensidig forståelse 

på tværs af nationale, kulturelle, 

religiøse, ideologiske og andre skille- 

linjer.

15 Antallet af internationale 

læringsaktiviteter, som DUF 

gennemførte fra januar til septem-

ber 2016, og hvor mere end 230 

personer deltog. DUFs internationale 

konsulenter tilbyder skræddersyet 

rådgivning og læringsaktiviteter til 

DUFs medlemsorganisationer, der er 

eller ønske at blive engageret under 

DUFs to internationale puljer.

duF synliggør unges 
rolle i udViklingspolitik
DUF blev i 2016 ramt af de 

nationale besparelser på ud-

viklingsbistanden, og de inter-

nationale puljer kunne derfor 

kun fastholde deres størrelse 

i år ved at overføre uforbrugte midler fra tidligere år. DUF har derfor i år  

arbejdet målrettet på at tydeliggøre vigtigheden af at styrke, inddrage og en-

gagere unge i udviklingsarbejdet for at sikre fortsatte gode vilkår og politisk 

opbakning.

Indsatsen kickstartede med DUFs konference ”Unge i udvikling” i januar, hvor 

unge fra DUFs medlemsorganisationer fortalte folketingets udviklingsordførere 

om de gode resultater af internationalt ung til ung-samarbejde. Internationalt 

engagerede frivillige stod også klar, da udenrigsminister Kristian Jensen ind-

samlede input til den kommende udviklingspolitiske strategi på dialogmøder 

i det tidlige forår. I april fulgte 41 af DUFs medlemsorganisationer op ved 

sammen at sende et åbent brev til Kristian Jensen med budskabet om, at unge 

skal være et fokusområde i Danmarks udviklingspolitik.

Og indsatsen nyttede. Unge er prioriteret som et strategisk fokus i udkastet 

til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi – Verden 2030, 

og Danmark arbejder med et uformelt 18. verdensmål for unge. I strategiens 

høringsproces har DUF, med publikationen ”Fra strategi til handling: DUFs bi-

drag til Verden 2030, leveret indspil til, hvordan DUFs medlemsorganisationer 

kan bringe strategiens visioner til virkelighed. 

Med et løft fra 7,1 millioner kroner i 2016 til 12 millioner kroner i 2017 til 

DUFs arbejde i udviklingslandene, ser regeringens udkast til finanslov lovende 

ud for aktive unge, der ønsker at engagere sig ude i verden.

2016 i tal
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dufs økonomI og Puljer

duFs Årsregnskab 2015
Det økonomiske resultat for DUF i 2015 landede med et underskud på 384 t.kr. Til sammenligning lå det i 

2014 med et underskud på 676.000 t.kr. Omsætningen i 2015 blev i alt 34,3 mio. kr. Til sammenligning 

landede det i 2014 på 31,6 mio. kr. 

duFs puljer
DUFs økonomi bygger på to komponenter: Intern finansiering (udlodningsmidler fra Danske Spil), som ud-

gjorde i alt 141 mio. kr. i 2015 (8,02% af det samlede overskud fra Danske Spil), og ekstern finansiering 

(andre offentlige puljer, EU midler, Danida MENA-midler og Miniprogramaftale/CISU bevilling). Midlerne, 

der udgør økonomien, inkluderer således både driften af DUFs sekretariat samt de uddelte midler fra de 

fire bevilgende puljer: Tipspuljen, Initiativstøttepuljen, MENA puljen og Projektpuljen. 

DUF uddelte i 2015 i alt 128 mio. kr. fra Tipspuljen og Initiativstøttepuljen tilsammen mod 127 mio. kr. 

i 2014. Udgifter til administration af Tipspuljen var på 2,6 mio. kr. i 2015. Til sammenligning var det i 

2014 på 2,4 mio. kr. Der har været i alt 2,7 årsværk beskæftiget med tipsadministration i 2015 mod 2,6 

i 2014. Midlerne i de internationale puljer, hhv. MENA og Projektpuljen, kommer fra bevillinger under 

Udenrigsministeriet. Midlerne forvaltes separat fra Tipsmidlerne i henhold til reglerne omkring forvaltning 

af statslige bistandsmidler. Der uddeltes i 2015 4,3 mio. kr. fra DUFs MENA pulje og 4,8 mio. kr. fra 

Projektpuljen.

duFs driFt
DUFs driftsregnskab udgøres af de udgifter, der afholdes i regi af DUFs sekretariat, herunder lønninger, 

husleje, vedligehold af bygninger og udstyr, kontorhold og materiale og lign. DUF holder til og ejer bygnin-

gerne på Scherfigsvej 5, 2100 Østerbro. 

Sekretariatet havde i 2015 et årsværk på 35,6, som inkluderer både tipsadministrationen, staben og 

projektmedarbejdere. Det lå i 2014 på 34,6. Lønomkostninger var samlet set på 16,5 mio. kr. i 2015 mod 

16,4 mio. kr. i 2014.

duFs andel aF udlodningsmidlerne
DUF modtager i henhold til spillelovgivningen en procentdel af overskuddet, der genereres af Lotto og øv-

rige tilfældighedsspil udbudt af Danske Lotteri Spil A/S. Ifølge lovgivningen skal DUF anvende midlerne til 

”ungdomsformål”. DUF fastsætter selv sine tilskudsregler, der efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, 

der er nedsat af Kulturministeren, bliver offentliggjort som bekendtgørelse i Lovtidende. 

Pt. giver DUF to former for støtte: Driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt 

InitiativStøtte til nyskabende projekter for og med børn og unge. Det er ikke et krav, at man skal være 

medlem af DUF for at opnå støtte.

DUFs andel af udlodningsmidlerne udgjorde i 2015 cirka 141 millioner kroner. 

De nærmere tilskudsregler, ansøgningsskemaer, regler for revision mv. kan findes på www.duf.dk/tips

22
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duFs nye tilskudsregler
Efter en grundig forundersøgelse blandt de tilskudsmodtagende organisationer nedsatte DUFs styrelse i marts 

2015 en regelarbejdsgruppe, der fik til opgave at evaluere og komme med et udkast til nogle reviderede 

tilskudsregler. Arbejdsgruppen fik blandet andet til opgave at sikre, at tilskudsreglerne fortsat lever op til og 

understøtter DUFs kerneværdier, herunder den demokratiske forening som legitim ramme for den demokrati-

serende samtale og dannelse, der sker i de forpligtende fællesskaber, den aktive deltagelse som det bærende 

fællestræk ved DUF-foreningerne samt unges mulighed for aktiv deltagelse og indflydelse i foreningerne.

Efter et omfattende arbejde i arbejdsgruppen, dialogmøde med de tilskudsmodtagende organisationer, 

formel offentlig høring og grundig behandling i to på hinanden følgende styrelser blev reglerne endelig ved-

taget af DUFs styrelse den 9. marts 2016. Efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet blev reglerne endelig 

offentliggjort i Lovtidende den 29. maj 2016 med virkning fra den 7. juni 2016. 

De ansøgninger om driftstilskud, der blev indsendt til DUF den 1. juni 2016, bliver dog behandlet iht. de 

gamle regler. Første ansøgningsfrist med de nye regler bliver således den 1. juni 2017.

Væsentlige ændringer i de nye tilskudsregler
DUF giver som hovedregel fortsat tilskud til landsdækkende demokratiske børne- og ungdomsorganisationer 

på baggrund af antal medlemmer og lokalforeninger, hvorfor de nye regler på mange måder er en videre-

udvikling af de gamle regler. Af væsentlige ændringer kan blandt andet nævnes:

• Organisationerne bliver indplaceret i fem grupper i stedet for de nuværende to kategorier

• Hævede krav til udbredelse (individer og lokalforeninger)

 • Fra 300 til 500 medlemmer

 • Fra 4 til 6 lokalforeninger i alle 5 regioner

• Klarere krav til demokratisk liv og praksis i landsorganisationer og lokalforeninger

• Definition af, hvad der udgør et kontingent

• Mulighed for at tælle medlemmer med 3 måneders medlemskab i regnskabsåret med

• Klarere definition af fulde medlemsrettigheder

 • Reel mulighed for at deltage i aktiviteter

 • Fulde demokratiske rettigheder + 16-års valgret

• Afgrænsning af den kollektive medlemsdefinition og organiseringsmåde

• Klarere krav til organisationer, der ikke lever op til medlems- og lokalforeningsdefinitionerne mv.

• Alle kan søge refusion for udgifter til internationale aktiviteter

• Udbygning af den negative afgrænsning (tankesport, dyrevelfærd, karriereorganisationer, hobby-

 organisationer)

• Klarere indslusningsordning

• Anlægstilskuddet slettes

• En lettere revideret model for tilskudsudmåling, justering af tilskudsintervaller

Ændringerne træder i kraft ved deadline for tipsansøgninger den 1. juni 2017. 

Der er i den forbindelse indarbejdet en toårig overgangsperiode, der sikrer rimelige muligheder for, at orga-

nisationer, der ikke opfylder kravene fra dag ét, kan leve op til de lettere hævede krav. DUFs organisations-

konsulenter vil selvfølgelig samtidig stå til rådighed for at hjælpe med at udvikle strategier for organisatio-

nernes udvikling mod at opfylde de nye krav, så vi holder fast i DUF-paraplyens størrelse og mangfoldighed.
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medlemsorganisationer

4H

Arbejder for at skabe aktive, selvstændige og  

ansvarlige børn og unge gennem praktiske og  

meningsfyldte aktiviteter med udgangspunkt i 

natur, dyr, jord og mad. 4H står for ”hånd,  

hoved, hjerte og helbred”.

Adventistspejderne

Udspringer af Adventistkirken, som er en prote-

stantisk frikirke. Kirken har eksisteret i Danmark 

siden 1880, men Adventistspejderne blev orga- 

niseret i 1931. Adventistspejdernes uniform er  

en grøn skjorte med gult tørklæde.

Afrika	InTouch

Er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation,  

som arbejder for at gøre en forskel for afrikanske 

børn og unge. Foreningen samarbejder blandt  

andet med afrikanske partnere om at hjælpe i 

Afrika, men er også en platform for danske børn  

og unges møde med Afrika.

aFs interkultur

Er en frivilligdrevet udvekslingsorganisation som 

internationalt set har eksisteret i mere end 100 år. 

AFS er ligeledes den ældste udvekslingsorganisa- 

tion i Danmark. Foreningen udveksler unge men-

nesker til skoleophold rundt omkring i verden.

dufs medlemmer og obserVatører
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Apostolsk	Kirkes	Børn	og	Unge	(AKBU)

Er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation, 

der arrangerer forskellige sommerlejre, events, 

ledertræning og aktiviteter ved Apostolsk Kirkes 

sommerstævne.

Baptisternes	Børne-	og	Ungdomsforbund	(BBU)

Fungerer som ungdomsorganisation for det  

ikke uniformerede børne- og ungdomsarbejde  

i Baptistkirken. BBU tilbyder en bred vifte af  

aktiviteter for børn og unge, fx gospelkor, søn- 

dagsskoler og ungdomsskoler.

Bifrost

Blev stiftet i 2003 under navnet Landsforeningen 

for Levende Rollespil. Siden da har foreningen 

udviklet sig fra at fokusere på en bestemt fritids- 

interesse til at favne en række aktiviteter,  

heriblandt bordrollespil, brætspil, liverollespil,  

hardball, fandom, cosplay og reenactment.

Børne-	og	UngdomsOase

Er en organisation for børn og unge i de lutherske 

kirker i Danmark. Organisationen søger gennem 

aktiviteter som påske- og sommerlejre, koncerter 

og sociale arrangementer at give børn og unge en 

’oase’ for deres tro på Gud og et kendskab til den 

luthersk kristne tro.
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CisV danmark

Er en international, ikke-politisk, ikke-religiøs 

fredsorganisation. CISVs grundtanke er, at fred  

kun er muligt, hvis mennesker gennem egne  

erfaringer lærer at leve venskabeligt med hin-

anden uanset kulturelle baggrunde. En hoved- 

aktivitet i CISV er årlige sommerlejre.

Danmarks	Folkekirkelige	Søndagsskoler	(DFS)

Er en del af folkekirkens arbejde. Rundt omkring 

i Danmark har DFS lokale klubber, der hver især 

tilbyder forskellige aktiviteter til børn og unge  

med udgangspunkt i den kristne oplæring. 

Danmarks	Kristelige	Gymnasiastbevægelse	(DKG)

Er et forum for unge på gymnasiale og videre-

gående uddannelser, og foreningen arrangerer 

landsstævner for begge grupper. I DKG skabes  

rum for debat om samspillet mellem tro og  

samfund, blandt andet gennem brug af oplægs-

holdere som præster, kunstnere og politikere.

Danmarks	Socialdemokratiske	Ungdom	(DSU)

Er en politisk ungdomsorganisation, der sympati-

serer med den socialdemokratiske tankegang og 

ideologi. I DSU er der plads til mange forskellige 

holdninger, og medlemmerne kan ofte være uenige 

om et emne, men det gør kun diskussionerne mere 

interessante og nuancerede.

Danmarks	Unge	Katolikker	(DUK)

Er den officielle børne- og ungdomsorganisering 

af katolikker i Danmark. DUKs aktiviteter spænder 

fra forældre-børn-arrangementer for de mindste, 

over ungdomsklubber og undervisning, til sommer-

lejre og landsdækkende weekendarrangementer.

DATS	–	Landsforeningen	for	dramatisk	virksomhed

Er en landsdækkende teaterorganisation, der  

repræsenterer amatørteater i Danmark. DATS  

varetager enkeltmedlemmers, sceners, institutio-

ners og gruppers teaterinteresser, blandt andet i 

form af tilskud til kurser, opsætninger, festivaler 

og konferencer.

Dansk	Anatolien	Ungdom

Arbejder for at styrke medborgerskabet og inte- 

grationsindsatsen i Danmark overfor unge ny- 

danskere hovedsageligt med dansk-tyrkisk  

baggrund gennem aktiviteter som lektiehjælp og 

rollemodelordninger.

Dansk	Flygtningehjælps	Ungenetværk	(DFUNK)

Arbejder for at unge, der kommer til Danmark 

som flygtninge, har et trygt og værdigt ungdomsliv 

med mulighed for at udvikle sig i fællesskab med 

andre unge, samt at unge med flygtningebaggrund 

får bedre kendskab til deres rettigheder og mulig-

heder i Danmark.

Dansk	Folkepartis	Ungdom	(DFU)

Blev grundlagt i 1995 og er en af de nyeste politi-

ske ungdomsorganisationer i Danmark. Det sociale 

element spiller en stor rolle i DFUs arbejde, hvilket 

blandt andet afspejler sig i den årlige sommerlejr 

for alle medlemmer.
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dansk iCye

Er en international udvekslingsorganisation, der  

hvert år sender unge danskere ud i verden. Sam- 

tidig er de unge også værter for udenlandske unge 

hjemme i Danmark. Under udvekslingen bor de 

unge hos lokale værtsfamilier og yder frivilligt 

arbejde.

dansk skoleskak

Bygger på idéen om, at skoleskak styrker børn og 

unges intellektuelle og sociale udvikling. Forenin-

gen har som formål at udvikle børn og unge til 

opmærksomme og selvstændige mennesker, der 

efter bedste evne påtager sig et medmenneskeligt 

ansvar i det danske samfund.

Danske	Baptisters	Spejderkorps

Er et spejderkorps for både drenge og piger. For-

eningen tilbyder oplevelser med friluftsliv og viden 

om kristendommen. Baptistspejdernes uniform er 

mørkeblå skjorter med lyseblå tørklæder.

Danske	Børne-	og	Ungdomsfilmklubber	(DaBUF)

Er en forening, der arbejder med formidling og 

produktion af billedmedier for børn og unge. Med-

lemmerne er børne- og ungdomsfilmklubber samt 

institutioner og foreninger.

Danske	Gymnasieelevers	Sammenslutning	(DGS)

Organiserer elevråd og har en medlemsprocent på 

omkring 80 % af landets gymnasier. DGS repræ-

senterer også landets gymnasieelever i råd og nævn 

under Undervisningsministeriet og andre institutio-

ner, der har relevans for landets ungdomsuddan-

nelser.

Danske	Skoleelever	(DSE)

Er en elevorganisation for alle grundskolens klas-

setrin. DSE organiserer kollektivt gennem elevråd 

på de danske folke- og privatskoler og sidder med i 

forskellige råd under Undervisningsministeriet.

Danske	Studerendes	Fællesråd	(DSF)

Er en landsorganisation for studerende i Danmark. 

Gennem 16 medlemsorganisationer repræsenterer 

DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. 

DSF arbejder for, at studerende i Danmark får de 

bedste uddannelser og levevilkår.

De	grønne	pigespejdere

Bygger på et kristent grundlag og er en ambitiøs 

og moderne spejderorganisation, der arbejder for 

at skabe livsduelige piger og kvinder. Spejderarbej-

det bygger på det pædagogiske princip ’learning 

by doing’, og uniformen er grønne skjorter med 

ternede tørklæder. 

De	Gule	Spejdere	i	Danmark

Er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som 

har til formål at udvikle børn og unge til vågne, 

selvstændige mennesker, der påtager sig et med-

menneskeligt ansvar i det danske samfund og ude 

i verden. Uniformen er en kakifarvet skjorte med 

gult og rødt tørklæde.

Det	Danske	Spejderkorps	(DDS)

Organiserer mere end 400 spejdergrupper og over 

28.000 spejdere i hele landet. DDS arbejder for 

at udvikle børn og unge gennem aktiviteter med 
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udgangspunkt i spejdermetoden og spejderidéen. 

Uniformen er en mørkeblå skjorte med grønt 

tørklæde.

dui-leg og Virke 

Tilbyder fællesskab og fritidsaktiviteter med  

mening for børn og unge gennem alt lige fra  

hobbyaktiviteter og teater til internationale  

sommerlejre og træf i Danmark og udlandet.

Erhvervsskolernes	Elev-Organisation	(EEO)

Er interesseorganisation for eleverne på teknisk 

skole og HTX. EEO varetager erhvervsskoleelever-

nes interesser og arbejder blandt andet for at  

sikre elevernes rettigheder, forbedre arbejds- 

miljøet, skaffe flere praktikpladser og forbedre 

praktikforholdene.

Europæisk	Ungdom

Er en politisk ungdomsorganisation for unge, der 

tror på et samlet Europa. Foreningen arbejder for, 

at Danmark først og fremmest deltager i det euro-

pæiske samarbejde uden forbehold og undtagelser, 

og at Europa bliver en større del af unge danskeres 

bevidsthed.

Frelsens	Hærs	Børne-	og	Ungdomsarbejde

Laver lokalt børne- og ungdomsarbejde i en række 

byer landet over. Foreningen arrangerer blandt  

andet småbørns-rytmik, søndagsskole, børnegospel, 

junior brass, klubber og lokale lejre – alt sammen 

ud fra et kristent grundlag.

Frivilligt	Drenge-	og	Pige-Forbund	(FDF)

Er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation, 

der formidler de kristne fortællinger og værdier på 

en måde, der er relevant for moderne børn, unge 

og voksne. Aktiviteterne i FDF varierer fra kreds til 

kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den 

røde tråd.

The	International	Medical	Cooperation	Committee	

(IMCC)

Er en forening for medicinstuderende og andre, 

som har lyst til at beskæftige sig med global 

sundhed ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. 

IMCC’s overordnede formål er at udbrede viden om 

og forståelse for internationale sundhedsspørgsmål 

som seksuel og reproduktiv sundhed og sundhed 

for verdens fattige.

Internationalt	Forum

Er en solidaritetsorganisation, som arbejder mod 

global ulighed og fattigdom ved at støtte anti-

imperialistiske bevægelser ude i verden. Forenin-

gen laver oplysningsarbejde, arrangerer offentlige 

møder og aktioner, udsender fredsvagter og holder 

oplæg på skoler. 

Israelsmissionens	Unge	(IU)

Arbejder på et folkekirkeligt grundlag sammen med 

andre kristne organisationer for at udbrede kristen-

dommen til jøderne. Det sker blandt andet gennem 

volontørprogrammer, hvor danske unge kan deltage 

i forskellige projekter primært i Israel.

KFUM	og	KFUK	i	Danmark

Er en del af YMCA og YWCA, der er verdens største 

børne- og ungdomsorganisation. KFUM og KFUK 

arbejder med nutidig og kreativ forkyndelse for 

børn og unge. Arbejdet bygger på en gensidig dia- 

log, hvor der stilles spørgsmål og gives udtryk for 

både tro og tvivl.
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KFUM-Spejderne	i	Danmark

Er en folkekirkelig spejderbevægelse, hvis formål 

er at lade børn og unge møde det kristne evan-

gelium og samtidig oplære til selvstændighed, 

medansvar, demokratisk livsholdning og mellem-

folkelig forståelse. Uniformen er en grøn skjorte 

med rødt tørklæde.

Konservative	Studerende	(KS)

Er en studenterorganisation for unge med et borg- 

erligt/konservativt livssyn. KS er et forum, hvor 

man kan møde andre studerende med samme 

interesse for politik og samfundsforhold.

Konservativ	Ungdom	(KU)

Er Danmarks ældste politiske ungdomsorganisa-

tion. Udgangspunktet for KU’s holdninger er, at 

politik altid skal være baseret på balancegangen 

mellem hensynet til den personlige frihed og  

individers rettigheder på den ene side, og så  

nødvendigheden af en statsmagt, som på visse 

punkter krænker disse friheder, på den anden.  

Kristeligt	Forbund	for	Studerende	(KFS)

Er en kristelig studenterorganisation, som formidler 

evangeliet til studerende og hjælper de kristne på 

studiestederne. KFS bygger sit arbejde på den  

danske folkekirkes evangelisk lutherske bekend-

else, samtidig med at de også går ind for demo-

krati og trosfrihed.

landboungdom

Er et mødested for unge på landet, unge under 

landbrugsuddannelse og unge med interesse for 

livet på landet og et samlingspunkt for faglige og 

sociale, lærende og udviklende aktiviteter.

Landsforeningen	for	Kristne	Ungdomsforeninger	

(LFKU)

Har til formål at samle de frikirkelige foreninger i 

Danmark, hvis bagland ikke er tilknyttet en lands-

organisation, og som bygger på et fælles idégrund-

lag om Jesus Kristus som frelser og Guds ånds 

aktive medvirken i hverdagen. LFKU samler børn 

og unge til fællesskab om kristne værdier.  

Landsgardeforeningen	(LGF)

Er paraplyorganisation for danske bygarder og 

musikkorps. LGF arbejder for at fremme børn 

og unges livsfærdigheder gennem optræden 

med musik i stabile, frivillige omgivelser med 

venskaber og demokratiske værdier.

Landssammenslutningen	af	Handelsskoleelever	(LH)

Repræsenterer landets EUD/EUX-merkantil- og 

HHX-elever. LH varetager elevernes fælles interes-

ser over for blandt andet skoleledelsen, politikere 

eller andre steder, hvor eleverne kan få indflydelse 

til at gøre deres uddannelse bedre.

Liberal	Alliances	Ungdom	(LAU)

Er en forening af engagerede unge mennesker, der 

alle har en interesse i politik og ser frihed som en 

menneskeret. LAU lægger vægt på at give deres 
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medlemmer mulighed for at være aktive – både 

socialt og politisk.

lo-ungdom

Varetager og koordinerer LO’s indsats overfor for-

bundenes medlemmer under 30 år, der automatisk 

er medlem af LO-Ungdom. Blandt organisationens 

faste aktiviteter er Jobpatruljen, der tager rundt for 

at tjekke unge lønmodtageres løn- og ansættelses-

vilkår.

Luthersk	Missions	Børn	og	Unge	(LMBU)

Er en kristen børne- og ungdomsorganisation, 

der anser Bibelen for at være Guds ord, fuldt tro-

værdig og eneste rettesnor for kristen tro, lære og 

liv. LMBU tilbyder en række forskellige aktiviteter 

fra regionale og landsdækkende stævner og lejre 

til dybtgående samtaler og stille bøn.

Metodistkirkens	Børne-	og	Ungdomsforbund	i	

Danmark	(MBUF)

Organiserer Metodistkirkens børne- og ungdoms-

arbejde og tilbyder nærværende fællesskab, ople-

velser og udfordringer samt rum til at tale om og 

stille spørgsmål til Gud. Foreningens aktiviteter 

spænder fra gospelsang til spejderarbejde.

Missionsforbundets	Børn	og	Unge	(MBU)

Er en frikirkelig børne- og ungdomsorganisation 

under Det Danske Missionsforbund. MBU’s formål 

er at give kundskab i Guds ord, kristen tro og 

kristent liv og at føre børn og unge til at tro på J

esus Kristus, til den kristne menighed og til tjene-

ste for Kristus i verden.

 

Musik	&	Ungdom

Arbejder for at fremme børn og unges muligheder 

i den danske musikkultur på alle niveauer – lige 

fra øvelokalet til scenen. Hovedaktiviteterne er pro-

jektvirksomhed og rådgivning, og organisationens 

medlemmer er primært musikskoler og orkestre. 

Natur	&	Ungdom

Er Danmarks grønne forening for børn og unge, 

der tilbyder naturoplevelser og gerne blander sig 

i den offentlige miljødebat. 

Netværket	af	Ungdomsråd	(NAU)

Er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demo-

kratisk funderede projekter for unge. Foreningen 

rummer blandt andet ungdomsråd og ungdoms-

huse og har som formål at servicere medlemmerne 

gennem kurser, erfaringsudveksling og støtte i det 

daglige arbejde.

Operation	Dagsværk	(OD)

Er en hjælpeorganisation, som støtter uddan-

nelsesprojekter i udviklingslande. Under sloganet 

”oplysning – stillingtagen – handling” arbejder for-

eningen for at oplyse om og forbedre forholdene i 

udviklingslande. OD har arbejdsgrupper på en stor 

del af de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Pinsekirkernes	Børne-	og	Ungdomsforening	(PBU)

Er paraplyorganisation for Pinsekirkernes lokale 

børne-, teenage- og ungdomsarbejde og udøver 

en netværksfunktion i forhold til myndigheder, 

tilskudsgivende instanser og lokalforeninger. For- 

eningen arbejder med musik, integration og 

spejderarbejde.
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Radikal	Ungdom	(RU)

Er en uafhængig politisk ungdomsforening, hvis 

formål er at samle unge omkring det radikale 

grundlag. Radikal Ungdom har eksisteret i over 

100 år, men den nuværende forening er formelt 

fra 1994.

Red	Barnet	Ungdom	(RBU)

Er en selvstændig ungdomsorganisation, der igen-

nem frivillige indsatser arbejder for at fremme 

børns rettigheder samt at engagere unge menne-

sker i arbejdet for udsatte børn. 

Sammenslutningen	af	Unge	Med	Handicap	

(SUMH)

Er paraplyorganisation for 13 organisationer for 

unge med handicap og repræsenterer unge under 

36 år med psykisk udviklingshæmning, neurolo-

giske og fysisk handicap. SUMH arbejder for et 

samfund, hvor alle uanset handicap kan fungere 

på egne præmisser.

semerkand ungdom

Har sit navn fra byen Semerkand i Centralasien, 

der historisk udgjorde et bånd mellem Europa 

og Asien. Foreningen arbejder for at give unge et 

bedre liv gennem aktiviteter som spirituelle fore-

drag, lektiecafeer og familieaktiviteter og har rod i 

sufismen, der er en spirituel fortolkning af islam.

silba

Er en tværpolitisk ungdomsorganisation, som arbej-

der for at fremme demokrati, frihed og menneske-

rettigheder i Østeuropa, på Balkan og i Kaukasus 

samt at udbrede kendskabet til området. De pri-

mære aktiviteter er valgobservationer og seminarer 

i fokuslandene.

Socialistisk	Folkepartis	Ungdom	(SFU)

Er en socialistisk ungdomsorganisation, der samler 

alle unge mennesker, som vil kæmpe for større lig-

hed, et renere miljø, international solidaritet, bedre 

velfærd og reel ligestilling mellem kønnene.

Socialistisk	Ungdoms	Front	(SUF)

Er en landsdækkende organisation for aktive unge 

socialister. SUF kæmper for en anden verden 

end den, vi har i dag, fordi medlemmerne mener, 

at mange af de problemer, vi oplever - som krig, 

arbejdsløshed, forurening og fattigdom - udspringer 

af det kapitalistiske system.

Sydslesvigs	Danske	Ungdomsforeninger	(SdU)

Er paraplyorganisation for de danske idræts- og 

ungdomsforeninger i Sydslesvig. SdU arbejder for 

at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde 

i Sydslesvig gennem en bred vifte af aktiviteter 

inden for idræt og kultur.

Ungdommens	Naturvidenskabelige	Forening	(UNF)

Har som formål at fremme interessen for natur-

videnskab, teknologi og medicin blandt unge 

gennem en række forskellige naturvidenskabelige 

aktiviteter. Arrangørerne er unge frivillige og består 

hovedsagligt af gymnasieelever og universitetsstu-

derende.

Ungdommens	Røde	Kors	(URK)

Er Danmarks største humanitære ungdomsorgani-

dufs delegeretmøde 2016    Punkt 
5



31

obserVatørorganisationer

Dansk	Blindesamfunds	Ungdom	(DBSU)

Er en organisation for unge med synshandicap, der 

tilbyder sine medlemmer nye oplevelser og venner 

samt muligheden for at påvirke forholdene for 

blinde og svagsynede børn og unge i Danmark.

Dansk	Handicap	Forbund	–	Ungdomskredsen

Er en ungdomsafdeling af Dansk Handicap Forbund, 

der organiserer unge med fysiske handicap i Dan-

mark. Foreningen arbejder for integration af og 

reel ligestilling mellem unge med handicap. 

Danske	Døves	Ungdomsforbund	(DDU)

Er talerør for unge mennesker, der enten er døve 

eller hørehæmmede. DDU arbejder for bedre vilkår  

for denne gruppe af unge, der dagligt møder ud- 

fordringer i skolen, på arbejdsmarkedet og hos  

offentlige myndigheder.

Foreningen	for	Unge	Nydanskere	(FUN)

Organiserer unge nydanskere fra det meste af  

verden, der er kommet til Danmark som enten 

første- eller andengenerationsindvandrere. FUN 

arbejder blandt andet med at lære børn og unge  

af anden etnisk oprindelse end dansk om demo-

krati og danske foreningsprincipper.

sation, der hjælper børn og unge med problemer 

som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold gennem  

aktiviteter som lektiehjælp, ferielejre, chatfora og 

væresteder.

Ungdomsringen

Er en uafhængig interesseorganisation for fritids-, 

junior- og ungdomsklubber. Foreningen har mere 

end 1000 klubber med tilsammen 140.000 større 

børn og unge som medlemmer. Blandt medlem-

merne er også andre virksomheder, der arbejder 

med større børn og unge.

Venstres	Ungdom	(VU)

Er en politisk ungdomsorganisation, der arbejder 

for et mere liberalt samfund med lavere skat og 

mere frihed. VU er samlingssted for unge, der 

ønsker at blive klogere på politik og opbygge et 

stærkt liberalt netværk. 

Youth	for	Christ	–	Danmark	(YFC)

Er en del af en global familie, da YFC findes i over 

80 lande. YFC er drevet af ønsket om, at unge får 

et møde med Gud, og at det sker på kreativ og 

autentisk vis. YFC ønsker at videreformidle Gud i 

et nutidigt sprog og på en måde, som unge forstår.

Youth	for	Understanding	–	Danmark	(YFU)

Er en landsdækkende udvekslingsorganisation for 

unge og del af YFU International, verdens største 

udvekslingsorganisation. Foreningen har blandt 

andet til formål at fremme mellemfolkelig forstå-

else gennem international ungdomsudveksling.
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dufs styrelse

Styrelsen står for ledelsen af DUF imellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed. I 2016  

har styrelsen holdt seks møder. Styrelsen har fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse af DUF.  

Styrelsens udvalg har med et solidt arbejde varetaget deres respektive områder.

Kasper	Sand	Kjær,	formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Suppleant Alexander Grandt Petersen

Andreas	Højmark	Andersen,	næstformand Danske Baptisters Spejderkorps

Suppleant Katrine Færløv Christensen

Cecilie	Føns	Stelmer Youth for Understanding

Suppleant Tue Ellemann

Chris	Holst	Preuss Venstres Ungdoms Landsorganisation

Suppleant Simon Lindkær 

Christian	Bylund Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Suppleant Rasmus Højmark

Gitte	Kjær	Petersen KFUM-Spejderne i Danmark

Suppleant Anne Katrine Østerby Muldbjerg

Heidi	Klokker Danske Studerendes Fællesråd

Suppleant Yasmin Davali

Henrik	Oversø Ungdomsringen

Suppleant Thor Ekberg Bonde

Jens	Nicolaj	Malskær Det Danske Spejderkorps

Suppleant Troels Emil Boe

Julie	Jørgensen Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening

Suppleant Lucas Skræddergaard

Lone	Søndergaard	Leth	Nielsen DUI-LEG og VIRKE

Suppleant Kenneth F. Christensen

Nynne	Bern	Jensen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Suppleant Anette Vibeke Jensen

rasmus kjeldsmark jakobsen LO-Ungdom

Suppleant Simon Ørbæk

steffen krogsgaard andernsen Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Suppleant Astrid Busch   

Stinne	Kirkerterp Bifrost

Suppleant Anders Berner

Søren	Bøllingtoft	Knudsen Ungdommens Røde Kors

Suppleant Mads Brix Baulund

Tobias	Ameland	Maltesen Danske Skoleelever

Suppleant Amalie Ravn Østergaard
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dufs udValg

tipsudValget per 1. marts 2016
Louise Juul Jensen, formand for udvalget DUI LEG & VIRKE

Jakob Lindell Ruggaard Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Peter Munk Povlsen Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse

Søren Bøllingtoft Knudsen Ungdommens Røde Kors

Anders Berner Landsforeningen Bifrost

Chris Holst Preuss Venstres Ungdom

Alexander Grandt Petersen Ungdomsringen

Kasper Sand Kjær Formand for DUF

Andreas Højmark Andersen Næstformand for DUF

Eksterne ressourcepersoner: Robert H. Andersen og Benny Agergaard

INITIATIVSTøTTE-UDVALGET	(IS)	PER	1.	MARTS	2016
Gitte Kjær Petersen, formand for udvalget DUFs styrelse/KFUM-Spejderne 

Thor Ekberg Bonde Ungdomsringen

Troels Emil Andersen Boe Det Danske Spejderkorps

Jeppe Fransson Radikale Ungdom

Amalie Ravn Østergaard Danske Skolelever

Andreas Plum Forrest CISV Danmark

Niels Wulff Vissing Nielsen Netværk af Ungdomsråd

Eksterne ressourcepersoner: Christopher E.B. Ilfeldt (SF Ungdom) og Jonas Zimsen (Bifrost)

mena pulje-udValget per 1. marts 2016
Sara Rønning-Bæk, formand for udvalget Venstres Ungdom

Olga Katrine Schildt Nabe-Nielsen KFUM-Spejderne

Marlin Præstinn Det Danske Spejderkorps

Sofie Engelbrecht Youth for Understanding

Henrik Hasseriis Gormsen Ungdommens Røde Kors

Ida Paetau Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Maja Løvbakke Bifrost

projektpuljeudValget per 1. noVember 2016
Cecilie Voldum Siggaard, formand for udvalget International Medical Cooperation Committee

Liv Marlene Rasmussen Det Danske Spejderkorps

Thomas Holmgaard Hundebøll FDF

Clara Halvorson Radikal Ungdom

Maria Boll Kiørboe  KFUM & KFUK i Danmark

Rasmus Pilegaard Petersen Danske Studerendes Fællesråd

Jens Kjærgaard Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Ekstern ressourceperson: Sarah Wolf (Ungdommens Røde Kors) 
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dufs sekretarIat

generalsekretariat
Generalsekretær Henriette Laursen

Ledelseskonsulent Ulla Gade Bisgaard

kommunikation og eksterne relationer
Kommunikationschef Søren Gisselmann

Kommunikationskonsulent Cecilie Meldgaard Goth

Kommunikationskonsulent Helle Sigel Saugstrup

Kommunikationskonsulent Sidsel Vestergaard 

Politisk konsulent Morten Østergaard Sørensen

Studentermedarbejder Viktor Grønne 

national aFdeling
National chef  Bente Ryberg

Juridisk konsulent  Annemette Lomholdt Gade

Seniorkonsulent  Anna G. Jensen 

Politisk Konsulent  Cecilie Melin

Seniorkonsulent  Henrik Bang Bjørgo

Organisationskonsulent  Helena Hanna Holm

Politisk konsulent  Jakob Sørensen

Seniorkonsulent  Jens Nygaard Nielsen

Studentermedarbejder  Anna Rye Pedersen

Studentermedarbejder  Simon Lindkær Andersen

Studentermedarbejder  Alicja Czajkowska

international aFdeling
International chef Gunvor Bjerglund Thomsen

International konsulent Rasmus Jakobsen

International konsulent Filip Hove Kristensen

International konsulent Helle Joensen 

International konsulent Karina Pultz

International konsulent Katrine Christiansen, pt på barsel

Projektleder Lasse Tørslev

International konsulent Marie Engberg Helmstedt

International konsulent Sille Wiberg Hedegaard

International programmedarbejder Vibeke Møller Thomsen

Studentermedarbejder Alexander Blum Bertelsen

Studentermedarbejder Anders Palstrøm

administration og tipsadministration
Administrationschef Jesper Kejlhof

InitiativStøtte konsulent Cathrine Næsby

Specialkonsulent Jakob Harbo Kastrup

Administrativ koordinator Mia Syberg

Regnskabsassistent Rie Nortoft

Kontorassistent Ryan Bravo

IT-studentermedarbejder Søren Tekelioglu
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dufs udgIVelser I 2016

magasinet duF Fokus
•	 Den	demokratiske	samtale	(juni	2016)

•	 Fremtid	i	forening?	(december	2016)

Foldere
•	 5	måder	at	organisere	frivillige	–	et	debatoplæg	om	frivillighed	og	organisering

•	 Kursusfolder	til	DUFs	lederuddannelser	”BESTEM”

•	 Kursusfolder	til	DUFs	lederkursus	”REFLEKS”

duFs kursuskatalog
•	 Uddannelser,	netværk,	seminarer	og	fyraftensmøder	2.	halvår	2016

•	 Uddannelse,	netværk,	seminarer	og	fyraftensmøder	1.	halvår	2017

udgiVelser Fra duFs internationale aFdeling
•	 Fra	strategi	til	handling:	Dansk	Ungdoms	Fællesråds	bidrag	til	Verden	2030	

 – Danmarks Udviklingspolitiske og Humanitære Strategi
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dufs medlemskaber

FORENINGEN	OG	FORSKNINGSENHEDEN	CENTER	FOR	UNGDOMSFORSKNING	(CEFU)
DUF er medlemsorganisation ved CeFU og har en fast plads i bestyrelsen. DUF er her repræsenteret ved 

Henrik Bang Bjørgo, senior konsulent, organisations- & ledelsesudvikling, DUFs nationale afdeling

DANSK	FLYGTNINGEHJæLP	(DFH)
DUFs generalsekretær er fast repræsentant for DUF i DFH’s repræsentantskab. Henriette Laursen er 

desuden valgt ind i DFH’s forretningsudvalg per maj 2016 til maj 2018. Styrelsesmedlem Cecilie Føns 

Stelmer (Youth for Understanding) var DUFs repræsentant ved det årlige repræsentantskabsmøde i maj 

2016. 

EUROPEAN	YOUTH	FORUM	(YFJ)
DUFs styrelse har nedsat en koordinerende gruppe, der sammen med en repræsentant fra DUFs sekreta-

riat koordinerer DUFs repræsentant i denne europæiske sammenslutning. Ida Birkvad Sørensen (tidligere 

styrelsesmedlem i DUF fra 2013-2015) er desuden valgt ind i YFJ’s europæiske bestyrelse for perioden 

november 2014 til november 2016. 

FriluFtsrÅdet
DUF er medlemsorganisation i Friluftrådet, men har valgt at indstille DDS som fast repræsentant ved 

årsmøder på vegne af DUF. 

globalt Fokus
DUF er kollektivt medlem i Globalt Fokus og repræsenteret i GF’s styregruppe ved Gunvor Bjerglund 

Thomsen, international chef i DUF.

krogerup Højskole
DUF har tre faste repræsentanter i Krogerups repræsentantskab og bestyrelse. Det er den altid siddende 

formand, næstformand og generalsekretær, som udfylder disse pladser. Per december 2015 sidder 

således Kasper Sand Kjær og Henriette Laursen i Krogerups bestyrelse samt Signe Bo (DUFs formand 

2011-2015) i repræsentantskabet. 

MELLEMFOLKELIGT	SAMVIRKE	(MS-ACTIONAID)
DUF er kollektivt medlem ved Mellemfolkeligt Samvirke og var repræsenteret ved MS’ årsmøde i maj 

2016 ved Søren Bøllingtoft Knudsen (Ungdommens Røde Kors). Han blev valgt ind som DUFs repræsen-

tant i MS Rådet for en 1-årig periode.

uniCeF-danmark
DUF var repræsenteret ved UNICEF Danmarks årlige generalforsamling i maj 2016 ved styrelsesmedlem-

mer Lone Søndergaard Leth Nielsen (DUI LEG & VIRKE) og Tobias Ameland Maltesen (Danske Sko-

lelever). Generalsekretær Henriette Laursen er inviteret med i styregruppen vedrørende planlægning af 

Børnenes Dag i november 2016.
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rePræsentatIoner

udValget For ungdom under styrelsen For VideregÅende uddannelse, 
uddannelses- og Forskningsministeriet
DUF er i perioden 2015-2017 repræsenteret i udvalget ved Maria Stein Knudsen (DSF), Rasmus Jakobsen 

(Dansk ICYE) og Emil Drevfeldt Nielsen (Europæisk Ungdom). Jakob Kaastrup Sørensen, politisk konsulent 

i DUFs nationale afdeling, er koordinator på denne repræsentation.

eu-speCialudValget Vedr. uddannelse og ungdom under styrelsen For 
VideregÅende uddannelse/kontoret For international uddannelse, 
uddannelses- og Forskningsministeriet
Jakob Kaastrup Sørensen, politisk konsulent i DUFs nationale afdeling, er koordinator på denne repræsen-

tation.

europa 2020 – det danske kontaktudValg
Jakob Kaastrup Sørensen, politisk konsulent i DUFs nationale afdeling, er DUFs repræsentant i udvalget 

og koordinerer DUFs deltagelse. 

det nationale dialogForum For uddannelses- og erHVerVsVejledning under 
ministeriet For børn, uddannelse og ligestilling
DUF er repræsenteret ved Danske Skoleelever ved den siddende formand, Jens Vase Poulsen, fra 2016-

2017. Den nuværende udnævnelsesperiode løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 (3-årige 

udnævnelser).

INSTITUT	FOR	FLERPARTISAMARBEJDE	(DIPD)
DUF er repræsenteret i DIPDs bestyrelse med to pladser. Medlemmer udnævnes personligt for fire år af 

gangen af Udenrigsministeren. Marie Borum (DSU) er udnævnt per oktober 2013 og Jens Husted (VU) 

per oktober 2015. 

nordbuk – nordisk børne- og ungekomite, nordisk ministerrÅd
DUF har tre pladser i udvalget for denne pulje, der giver midler til initiativer, der drives af foreninger for 

børn og unge, eller til børn og unges organisering i Norden. DUF er repræsenteret ved Mia Varming Rang-

holm (DDS) med Rasmus Jensen som suppleant. Jakob Kaastrup Sørensen, politisk konsulent i 

DUFs nationale afdeling, er koordinator på denne repræsentation.

rÅdet For børns læring
Rådet er oprettet i januar 2014 som rådgivende organ for Undervisningsministeren vedr. dagtilbud og 

skoler. Der er udnævnt en bestyrelse på 7 medlemmer og 18 organisationer er inviteret med omkring 

bordet. Leder af National Afdeling, Bente Ryberg, er repræsentant for DUF som medlemsorganisation.

tV2 østs repræsentantskab
DUF er repræsenteret igennem Århus Ungdoms Fællesråd (ÅUF) ved Marie Bach Trads (DSU/Frit Forum), 

Hans Henrik Juhl (Konservative Studerende), Jonas Hundebøll (FDF) og Sara Springborg (ÅUF).

FriVilligerÅdets VidensnetVærk
DUFs formand er inviteret til at sidde med i dette netværk under Frivilligrådet. DUFs generalsekretær er 

formandens suppleant i dette forum.
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ms mellemøstpuljen For unge
Denne pulje under MS-ActionAid uddeler midler til unges projekter i MENA-regionen. DUF er repræsen-

teret i puljens bevilgende udvalg ved Helle Joensen, international konsulent i DUF.

udViklingspolitisk rÅd
Som rådgivende organ for Udenrigsministeren er nedsat Det Udviklingspolitiske Råd per 1. januar 

2016. DUFs internationale chef, Gunvor Bjerglund Thomsen, er personlig udnævnt af Udenrigsministe-

ren for en 3-årig periode gældende fra 1. januar 2016.
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dufs aktIVIteter I 2016

aktiViteter i regi aF strategien ”unge og demokrati”

januar  Workshop i Roskilde om lokale folkemøder

Februar Møde i demokratinetværket

  Årsmøde hos Århus Ungdommens Fællesråd

marts  Møde med partierne i Lejre om lokalt folkemøde

  Møder med V og S om lokale folkemøder

april  Rundtur til de politiske ungdomsorganisationer for at tale om lokale folkemøder

  Oplæg for Socialdemokraternes kulturudvalg

maj  Indledende runder i DM i debat 2016

  Rundtur til de politiske ungdomsorganisationer for at tale om lokale folkemøder

  Proces med de politiske ungdomsorganisationer omkring mærkesagsfastlæggelse til 

  Skolevalg 2017

  Møde med Dansk Folkeparti om lokale folkemøder

juni  Debat om den demokratiske samtale på Folkemødet  

  Finale i DM i debat på Folkemødet

  Uddeling af Dialogprisen på Folkemødet 

  Debat med Rufus Gifford og de politiske ungdomsorganisationer på Folkemødet

  Møde med Alternativet om lokale folkemøder

  Opstartsmøder og partnerskab med Erhvervsskolernes Elevorganisation, LO Ungdom 

  og Danske Erhvervsskoler omkring Demokratiets dag

  Udvikling af samarbejde med Folketinget omkring politiske mærkesager til Skolevalg 2017

juli  Evaluering af Den politiske slagmark på Folkemødet

  Politikudvikling og debatindled omkring den demokratiske samtale og public service

  Surveyundersøgelse vedrørende unges tryghed

august  Folkemøde på Møn og i Gladsaxe

  Pressearbejde på baggrund af DUFs potentialeundersøgelse

  Finansieringsaftale vedrørende Skolevalg 2017

  Samarbejde med Efterskoleforeningen om Skolevalg 2017

  Møde med folketingsmedlemmer m.fl. om fravær i forbindelse med Skolevalg  

  Opstart af projekt omkring partistøtte under den demokratiske samtale

  Potentialeworkshops med de politiske ungdomsorganisationer

september Inspirationstur til LNU i Oslo

  Debatindlæg og medieindsats vedrørende den demokratiske samtale og public service

  Potentialeworkshops med de politiske ungdomsorganisationer

  Ungdommens Folkemøde

  Oplæg om Ungdomsråd til DUFs styrelse

  Folkemøde i Rudersdal, Lejre, Herlev og Odense
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oktober Studietur til Athen

  Potentialeworkshops med de politiske ungdomsorganisationer

noVember Præsidentvalg i USA

  Folkemøde i Ringkøbing-Skjern 

  Oplæg for Danske Regioner om lokale folkemøder 

  Oplæg for Svendborg kommune om inddragelse af unge

  Workshop i Vollsmose om nyhedsformidling til unge

deCember Demokratiets dag på EUC Nordvest i Thisted

AKTIVITETER	I	REGI	AF	STRATEGIEN	”UNGE	&	FORENINGER”	

januar   Netværksmøder i Netværk Vest, Aarhus/Østjylland

  Netværk for udviklingskonsulenter, Middelfart

Februar Bestem 2016, København/Middelfart

marts   Lederforum Øst, København

   Ressourcegruppemøde om Fremtid i forening, København

   Kommunikationsnetværk Små film med stor effekt, København

april   Fyraftensmøde: Unge og Motivation, Aarhus

  Oplæg for Fritidssamrådet Region Sjælland om Fremtid i Forening

maj   Bestyrelsesskolen 1, København

   Ressourcegruppemøde om Fremtid i forening, København

juni   Kommunikationsnetværk Sådan bruger du storytelling, Middelfart

september  Ressourcegruppemøde om Fremtid i forening, København

   Refleks 2016, Haslev

   Systemisk Proceskonsulentuddannelse - opfølgningsdag

   Lederforum Øst, København

noVember Landssamrådets temadag om lokale foreningsvilkår

   Ressourcegruppemøde om Fremtid i forening, København

   Oplæg til Fritid og Samfunds konference

deCember Bestyrelsesskolen 2, København

Desuden løbende deltagelse i arbejdsgruppe om den åbne skole under Ministeriet for Børn, Undervisning 

og Ligestilling samt løbende deltagelse i KL-netværk om den åbne skole.
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aktiViteter i regi aF strategien ”internationalt”

januar  Konference: Unge i udvikling

  Åben international rådgivning

Februar Styrk dine internationale ledelseskompetencer

  Ungdomslederuddannelse

marts  Engager dig internationalt

  Åben international rådgivning

april  Seminar: Lær om international projektstyring

  Seminar for DUFs dansk-egyptiske tværpolitiske netværk

maj  Åben international rådgivning

  Konference: Unge kvinder som ledere

  Infomøde om EXPLORE: Marokko

juni  Obligatorisk evalueringsmøde

august  Åben international rådgivning

  Ungdomslederuddannelse

  EXPLORE: Marokko, 1. kursusdag

september REFLEKS 2016 – international linje

  EXPLORE: Marokko, 2. kursusdag

  Seminar for DUFs dansk-egyptiske tværpolitiske netværk

  Åben international rådgivning

oktober Fyraftensmøde om FN’s verdensmål

  Seminar for DUFs internationale dialogambassadører

noVember          Fyraftensmøde: Hvordan er det at være ung i den arabiske verden?

  Seminar: Sikkerhed og risikohåndtering i internationale projekter

  Evaluer dit internationale projekt
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Pkt. 6   regnskab for 2015

ledelsesPÅtegnIng

Forretningsudvalg og generalsekretær har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for 

Dansk Ungdoms Fællesråd.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabskrav.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et 

retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsregnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse.

København, den 11. maj 2016

Daglig	ledelse

42

Dirigent   Dirigent

Forretningsudvalg

Godkendt	på	delegeretmøde	den	3.	december	2016

––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––
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til medlemmerne aF dansk ungdoms FællesrÅd

Påtegning	på	årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2015 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrøms-

opgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges i henhold til vedtægterne og bekendtgørelse nr. 16 af den 

11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere 

ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af den 1. december 2003 samt den i regnskabet beskrevne regnskabs-

praksis.

Ledelsens	ansvar	for	årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation i overens-

stemmelse med bekendtgørelse nr. 16 af den 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision af 

tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af den 1. december 

2003 samt den i årsregnskabet beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 

interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 

regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herud-

over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors	ansvar	og	den	udførte	revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 

vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 

dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse nr. 16 af den 11. januar 1999 om 

regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendt-

gørelse nr. 958 af den 1. december 2003. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og 

udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 

for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-

deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organisationens udarbejdelse af et årsregnskab, 

der er uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende 

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne 

kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passen-

de, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 

der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med med-

delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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den uafhængIge 
reVIsors erklærIng
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Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 2015 er uden 

væsentlig fejlinformation, og i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med vedtægter-

nes krav, bekendtgørelse nr. 16 af den 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til 

Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af den 1. december 2003 samt 

den i årsregnskabet beskrevne regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der 

er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

Supplerende	oplysninger	vedrørende	forståelse	af	revisionen

Det i resultatopgørelsen anførte budget for 2015 er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse	om	ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en beretning, der indeholder en retvisende redegørelse for og omtale 

af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter og forhold relevant for regnskabsåret. Revisionen har ikke omfat-

tet beretningen, men vi har i henhold til sædvanlig praksis og god skik gennemlæst beretningen. Vi har 

ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne 

baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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de delegeretmødeValgte 
reVIsorers PÅtegnIng 

Som delegeretmødevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsregnskabet 2015 med henblik 

på at vurdere, om Dansk Ungdoms Fællesråds ledelse har disponeret hensigtsmæssigt og i overensstem-

melse med vedtægter, delegeretmødebeslutninger mv.

Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
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organIsatIonsoPlysnInger

organisation 

DUF – DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

Scherfigsvej 5

2100 København Ø

Tlf. 39 29 88 88

CVR-nr. 13 07 85 13

www.duf.dk, duf@duf.dk 

ForretningsudValg

Formand Kasper Sand Kjær, DSU

Næstformand Andreas Højmark Andersen, DBS

Øvrige medlemmer Chris Holst Preuss, VU

 Jens Nicolaj Malskær, DDS

 Heidi Klokker, DSF

daglig ledelse

Generalsekretær Henriette Laursen

delegeretmødeValgte reVisorer

Line Berner

Philip Dimsits Lerer

ekstern reVision 

Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ringager 4C, 2.th.

2605 Brøndby
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ledelsesberetnIng 2015

Ledelsesberetningen til DUFs årsregnskab 2015 er et supplement til styrelsens skriftlige årsberetning 

2015 og formandens mundtlige beretning på delegeretmøde i december 2015. Beretningen til årsregn-

skabet vil i væsentligt omfang fokusere på de overordnede strategiske, organisatoriske og driftsmæssige 

forhold, som er særligt relevante for økonomien og regnskabet. 

Delegeretmødet vedtog fra og med 2014 at arbejde med tre strategiske områder: ”Unge & Demokrati”, 

”Unge & Foreninger” og ”Internationalt”. Regnskabet for 2015 afspejler for første gang siden vedtagelsen 

de tre nye strategier i sin opbygning.

Regnskabet omhandler aktiviteter afholdt af DUF i året 2015. 

1. det økonomiske resultat
Årets omsætning var t.kr. 34.340 mod budgetteret t.kr. 31.091. Det økonomiske resultat for 2015 før 

henlæggelser gav et underskud på t.kr. 384. Det oprindelige budget udviste et forventet underskud på t.kr. 

480. Differencen mellem det budgetterede og det realiserede resultat er t.kr. 96. Afvigelsen svarer til 0,3 

% af den budgetterede omsætning. Det endelige resultat er tilfredsstillende.

DUF opererer i en regnskabsmæssig sammenhæng med to typer af aktiviteter: 

1) Internt finansierede aktiviteter (strategirelaterede projekter, indsatser og puljer), som alene er 

 finansieret af overskudsandel fra Danske Spil

2) Eksternt finansierede aktiviteter (puljer og projekter) finansieret af ministerier og puljeuddelende   

 organisationer, hvor vi indregner de aktiviteter, som er afholdt af DUF. 

Tilskud til medlemsorganisationerne (MO’erne) fra DUFs egne bevilgende puljer er ikke medregnet i dette 

regnskab. 

DUFs strategier kører over toårige perioder og på tværs af de siddende styrelsers valgperioder, således at 

alle styrelser har indflydelse på de gældende strategier. Dette gælder både for de to internt finansierede 

strategier ”Unge & Demokrati” (D-strategien), ”Unge & Foreninger” (F-strategien) og for den internationale 

strategi, som er eksternt finansieret. Når vi i denne beretning anvender udtrykket ”kerneaktiviteter”, dæk-

ker det over alle aktiviteter relateret til strategierne.
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Omsætning

Projekt- og aktivitetsomkostninger 

Driftsomkostninger

Årets resultat før henlæggelser

Egenkapital og henlæggelser

Personale i årsværk

HoVedtal i t.kr. de seneste 4 År:

2012

30.535

25.776

3.380

1.459

13.703

34,4

2013

30.394

26.731    

3.681

        87

13.790

36,1

2014

31.618

28.252    

4.196

– 676

13.114

34,6

2015
Realiseret

34.240

30.342

4.196

– 384

12.730

35,6

2015
Budget

31.091

28.006

3.615

– 480
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2. internt Finansierede aktiViteter
De internt finansierede aktiviteter i DUF omfatter de to nationale strategier ”Unge & Demokrati” og 

”Unge & Foreninger”. 

Der blev i 2015 brugt t.kr. 11.815 på de to nationale strategier inkl. 16,5 årsværk, hvilket omfatter 

både direkte timer og ledelses- og kapacitetsårsværk. Omkostningerne på de nationale områder er fuldt 

finansieret af midlerne fra DUFs bevilling fra Tipsmidlerne fra Danske Spil (DUFs kernemidler), og der 

rapporteres derfor særskilt i denne beretning og i regnskabet for aktiviteterne under disse to strategier. 

Eksternt finansierede bevillinger medtages ikke i denne del af regnskabet. 

2.1.		Strategierne	”Unge	&	Demokrati”	og	”Unge	&	Foreninger”
DUFs strategiske indsatsområder ”Unge & Demokrati” (D-strategien) og ”Unge & Foreninger” (F-strate-

gien) følger en strategi med effektmål, strategiske mål, indsatser og indikatorer. I 2015 vedtog styrelsen 

to nye strategier gældende for perioden 2015-2017 for disse to områder.

2.1.1.	”Unge	&	Demokrati”:	Ny	strategi	for	demokratiarbejdet	2015-2017

DUFs overordnede	effektmål for D-strategien er: 

at styrke unges deltagelse i det repræsentative demokrati. 

Dette foregår igennem implementeringen af fire	strategiske	mål:

1. DUF fremmer unges engagement og indflydelse i det repræsentative demokrati

2. DUF styrker unges adgang til og engagement i den demokratiske samtale

3. DUF øger unges valgdeltagelse, særligt blandt de grupper, der stemmer mindst

4. DUF styrker sin position som primær aktør i forhold til unges demokratiske deltagelse

Disse strategiske mål omfatter indsatsområder, der inkluderer unges valgdeltagelse og 16-års valgret 

inkl. information, debatter og forskning samt indsatser, som skal styrke unges indflydelse og deltagelse i 

det repræsentative demokrati, herunder på Folkemødet og ved udviklingen af lokale demokratimøder og 

festivaler rundt omkring i landet. 

2.1.2.	Resultater	af	strategien	”Unge	&	Demokrati”	2015

•	 Strategisk	mål	1:

 Sammen med de politiske ungdomsorganisationer stod DUF bag den første afholdelse af skolevalg 

 for 8. og 9. klasser i hele landet den 29. januar 2015. Der blev afholdt 350 politiske paneldebat-

 ter på skoler rundt omkring i Danmark, hvor eleverne mødtes og debatterede med ungdomspolitikere,   

 og igennem forskellige undervisningsforløb opnåede eleverne fortrolighed med selve valghandlingen.

 En efterfølgende evaluering blandt de politiske ungdomsorganisationer viste en forøget interesse for

 politik i målgruppen og en pæn fremgang i medlemskaber i forlængelse af skolevalget. 

•	 Strategisk	mål	2:	

 DUF påbegyndte arbejdet med at sikre unges deltagelse i lokale folkemøder i 2015. Der blev afholdt   

 tre folkemøder med DUFs engagement i 2015 i Rudersdal, Nyborg og på Møn. DUF arbejdede mere   

 bredt med at højne den lokale interesse for at afvikle lokale folkemøder og fik i den forbindelse pro-

 duceret både en inspirationsfilm og en inspirationsfolder, som er sendt til alle landets borgmestre.   

 Arbejdet med at styrke den demokratiske samtale påbegyndte DUF i slutningen af 2015.

•	 Strategisk	mål	3:

 I forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015 afviklede DUF i samarbejde med LO-Ungdom   

 og EEO en række debatmøder på landets erhvervsskoler med henblik på at nå nogle af de unge, der   

 stemmer mindst. Derudover fremmede DUF andre ”Get out the vote”-initiativer, fx ved at støtte 

 valgaftener for unge. DUF sørgede i partnerskab med Folketinget og Københavns Universitet for, at

 valgdeltagelsen blev undersøgt og dokumenteret. 
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•	 Strategisk	mål	4:

 Som led i DUFs arbejde med at afdække unges deltagelse i den politiske offentlighed udgav DUF i   

 2015 publikationen ”Tag del i fremtiden – en antologi om unges deltagelse i den politiske offent-

 lighed”, som blev lanceret ved delegeretmødet den 5. december 2015. 

 DUF tilbyder service til sine medlemsorganisationer året rundt samt lærings- og uddannelsesmulig-

 heder inden for organisation og ledelse. Der er i 2015 ydet rådgivning i forbindelse med 76 hen-

 vendelser fra medlemsorganisationer vedrørende områder som unge og demokratisk deltagelse.  

2.1.3.	”Unge	&	Foreninger”:	Ny	strategi	for	foreningsarbejdet	2015-2017

Det	overordnede	effektmål	for F-strategien er: 

at styrke medlemsorganisationernes vilkår og udviklingsevne. 

Dette sker gennem implementeringen af følgende fire strategiske mål:

1. DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår nationalt

2. DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår kommunalt

3. DUF støtter medlemsorganisationerne i at sætte og nå egne mål

4. DUF understøtter medlemsorganisationernes muligheder og samarbejde lokalt

Disse strategiske mål omfatter indsatsområder, der inkluderer forskellige indsatser, som alle sigter mod 

at sikre medlemsorganisationernes rammevilkår både nationalt og kommunalt. Dette sker gennem råd-

givning, både juridisk, programmatisk, og via interessevaretagelse lokalt og nationalt. DUF udbyder 

desuden kurser, netværk og ledelsesuddannelser.

2.1.4.	Resultater	af	strategien	”Unge	&	Foreninger”

•	 Strategisk	mål	1:

 DUF arbejdede i 2015 sammen med DIF, DGI og Danske Handicaporganisationer for at sikre genop-

 retning af faldende tipsmidler som resultat af en igangværende evaluering af området. I 2015 modtog

 DUF i alt kr. mio. 141, herunder kr. mio. 3,9 ekstra som kompensation for nedgangen i midlerne (se

 afsnit 6 for yderligere information).

•	 Strategisk	mål	2:

 I 2015 arbejdede DUF bredt med kommunal repræsentation, og herunder er der afviklet en studietur

 til Aarhus Kommune for MF’ere, repræsentanter fra KL og medlemsorganisationer. Der er afviklet en

 række seminarer om ”Den åbne skole” for medlemsorganisationer og politikere og ydet rådgivning til

 medlemsorganisationer i 16 forskellige kommuner samt besvaret 75 henvendelser om fx folkeoplys-

 ningsloven, børneattester, køb og salg af ejendomme og knivloven.

•	 Strategisk	mål	3:

 Et servicetjek af foreningslivet er sat i gang med deltagelse af eksterne eksperter og repræsentanter 

 fra medlemsorganisationer. Resultaterne af den første undersøgelse blev fremlagt i december 2015.   

 DUF har i 2015 udbudt en række kurser, som 61 medlemsorganisationer har benyttet sig af. Kurset   

 REFLEKS, lederuddannelserne BESTEM og Ungdomslederkursus samt netværk for sekretariatsledere   

 er alle afholdt i 2015.

•	 Strategisk	mål	4:

 DUF har givet oplæg i flere lokale sammenhænge i 2015, herunder ved Fritidssamrådet i Nordjylland   

 og i Region Hovedstaden. Der er overlap med indsatserne under strategisk mål 2 i D-strategien, idet   

 der er fokus på at motivere medlemsorganisationernes lokalforeninger og lokale ungdomspartiforenin-

 ger til at engagere sig i lokale folkemøder både ift. opstart og som medudviklere af lokale folkemøder. 
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3. understøttende Funktioner
Der afsættes et rammebudget til sikring af de understøttende funktioner i DUFs sekretariat. Dette område 

dækker tilsammen 7,3 årsværk, hvilket omfatter både ledelses- og kapacitetsårsværk (konsulenter). DUFs 

generalsekretariat, administrationsafdeling og kommunikationsafdeling udgør de understøttende funktioner 

i sekretariatet og hjælper styrelsen og generalsekretæren i deres løbende arbejde med at lede og drive DUF.

 

3.1. interessevaretagelse
Generalsekretariatet og kommunikationsafdelingen varetager opgaven med at sikre DUFs interessevare-

tagelse i forhold til det politiske niveau, relevante ministerier, repræsentationer og medlemskaber samt 

strategiske samarbejdsrelationer. 

Der blev i 2015 brugt t.kr. 1.353 på eksterne relationer og generel interessevaretagelse inkl. 2,2 årsværk, 

hvilket omfatter både direkte timer samt ledelses- og kapacitetsårsværk.

3.2.	Puljeadministration
Puljeadministrationen yder rådgivning til ansøgere af tipsmidler herunder til InitiativStøtten. Der løftes 

desuden en stor opgave i forhold til at betjene Tipsudvalg og InitiativStøtteudvalg, herunder at gennemgå 

og behandle alle ansøgninger til puljerne og lave indstillinger på hver enkelt ansøgning til udvalgene. Der-

udover serviceres udvalgene både i forhold til mødeforberedelse, afvikling og opfølgning. Stillingerne, der 

servicerer dette område, udgør tilsammen 2,7 årsværk.

4. eksternt Finansierede puljer og projekter
De såkaldte eksternt finansierede puljer og projekter i DUF omfatter både det ene af de tre strategiske 

områder i DUF, nemlig det internationale område, integrationsarbejdet i DUF samt de midler, som DUF 

modtager fra EU til Struktureret Dialog samt fra Nordisk Råd til EU og nordisk arbejde, herunder møder i 

Norden og i EU. 

Der blev i 2015 brugt t.kr. 11.857 på ”Internationalt” inkl. 11,8 årsværk, hvilket omfatter både direkte 

timer samt ledelses- og kapacitetsårsværk. Omkostningerne på det internationale område er finansieret af 

hhv. Udenrigsministeriet og en pulje under Civilsamfund i udvikling (CISU).

MENA-bevillingen løber fra 2014 til 2015. Da mange projekter har været svære at starte op i 2014, er de 

først blevet igangsat i 2015, hvilket gør, at der er en periodeforskydning på omsætningen, og således bliver 

omsætningen i 2015 større end budgetteret.

4.1.	Den	internationale	strategi	
DUFs internationale strategi for 2015-2017 har følgende overordnede	effektmål: 

at styrke ungdomsorganisationer og fremme demokrati som livsform blandt unge i Mellemøsten, Nordafrika 

og udviklingslandene. 

Strategien har følgende	fire	strategiske	mål:

1. Medlemsorganisationerne er blevet styrket gennem deres internationale engagement

2. Ungdomsorganisationer i Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslandene har opnået styrket  

 organisatorisk kapacitet og øget indflydelse i egne samfund

3. Dialog og gensidig forståelse er styrket blandt unge på tværs af nationale, ideologiske, religiøse, 

 sekteriske og andre skel

4. Medlemsorganisationerne er sikret gode rammevilkår for deres internationale arbejde

Disse strategiske mål omfatter indsatsområder, der inkluderer lærings-, netværks- og rådgivningstilbud, 

facilitering af netværk, kommunikation af værdien af det internationale engagement til MO’erne samt del-

tagelse i relevante fora og sammenslutninger, hvor viden og erfaringer deles i det danske udviklingsmiljø. 

Der uddeles løbende midler til MO’ernes internationale projekter igennem MENA-puljen og Projektpuljen.
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I 2015 kunne DUF præsentere en effektmåling af alle DUF-støttede projekter i perioden 2006-2013.  

I undersøgelsen blev der lagt vægt på de forandringer, projekterne har resulteret i på individ-, organisati-

ons- og samfundsniveau. Det blev også undersøgt, hvad de involverede medlemsorganisationer har fået ud 

af deres internationale engagement. Undersøgelsen har påvist, at indsatsen er meget relevant. DUF bidra-

ger til at uddanne nye, legitime unge-stemmer i lande med stor andel af unge, hvor unge ofte ikke  

har en stemme.

4.1.1.	Resultater	af	den	internationale	strategi	i	2015

•	 Strategisk	mål	1:

 DUF har i 2015 taget fat på en ny indsats, som handler om at styrke forankringen af det internationale  

 arbejde i de nationale organisationer (DUFs medlemsorganisationer). I september 2015 resulterede   

 det i, at DUFs nationale afdeling integrerede et nyt modul i det eksisterende kursus ”REFLEKS”, der   

 har fokus på organisationsudvikling, og tilbød en linje med titlen ”Internationalt udsyn – nationalt   

 udbytte”, hvor deltagerne diskuterede, hvordan det internationale arbejde kan bidrage til at styrke   

 medlemsorganisationernes kerneformål.

 

•	 Strategisk	mål	2:

 I 2015 er der bevilget økonomisk støtte fra de to internationale puljer til i alt 51 projekter i 18 for-

 skellige medlemsorganisationer. Der er afholdt 25 forskellige læringsaktiviteter med deltagelse af 

 348 personer fra 45 forskellige partnerskaber inklusiv et partnerseminar i april 2015 med deltagelse  

 af 50 unge fra danske medlemsorganisationer og deres internationale partnere. I oktober 2015 afholdt 

 DUF i samarbejde med den zimbabwiske partner YETT en stor konference i Zimbabwe med deltagelse 

 af frivillige fra mange af de lande, hvor DUFs MO’er har partnerskaber. 

•	 Strategisk	mål	3:

 Der har i 2015 været afholdt en række workshops og møder i regi af DUFs program Dialogambassa-

 dørerne med deltagelse af i alt 3.500 unge fra hhv. Egypten, Jordan, Tunesien og Danmark. I samar-

 bejde med DIPD (Dansk Institut for Flerpartisamarbejde) koordinerer DUF et tværpolitisk netværk 

 for ungdomspolitikere fra hhv. Egypten og Danmark. De egyptiske deltagere i netværket fra otte poli-

 tiske partier besøgte Danmark i forbindelse med folketingsvalget i juni 2015, hvilket var en stor succes  

 med konkret læring i forhold til at udvikle valgkampagner og føre valgkamp. 

•	 Strategisk	mål	4:

 Generelt set formidler DUF information til MO’erne og andre interessenter igennem sin hjemmeside,  

 sit nyhedsbrev og med indlæg i medier. Fx var der fire indlæg på nyhedsmediet Altinget i 2015 om   

 DUFs internationale arbejde. DUFs halvårlige magasin DUF Fokus udkom i december 2015, hvor 

 DUFs intertionale arbejde blev præsenteret. DUF var repræsenteret på Folkemødet i 2015, hvor det   

 internationale område var repræsenteret igennem deltagelse i debatter inden for udviklingsbistand 

 med andre aktører på området. 

4.2.	Integrationsarbejdet	i	DUF
I 2015 fortsatte DUF sit arbejde med at støtte op om nydanskeres engagement i foreningslivet gennem 

indsatserne ”Partnerskabsprojektet” og ”Krydsfelt”. Herudover tilbød DUFs integrationspulje fortsat 

medlemsorganisationerne mulighed for at søge midler til at styrke nydanske børn og unges deltagelse i 

foreningslivet. Alle DUFs integrationsindsatser var finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Inte-

gration og Sociale Forhold til og med udgangen af 2015. Der blev i 2015 brugt t.kr. 2.974 på ”Integra-

tion” inkl. 3,2 årsværk, hvilket omfatter både direkte timer samt ledelses- og kapacitetsårsværk. 
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4.2.1.	Resultaterne	af	integrationsarbejdet	i	DUF	i	2015

•	Partnerskabsprojektet

I 2015 var otte nydanske organisationer med i ”Partnerskabsprojektet”. Der blev uddelt økonomisk støtte 

til drift, udvikling og aktiviteter. Der er blevet afholdt temaaftener, løbende vejledning samt længere pro-

cesforløb med flere af organisationerne for at støtte op om deres organisationsudvikling. 

•	Krydsfelt

Gennem projektet ”Krydsfelt” har DUF styrket relationer mellem medlemsorganisationerne og skabt 

mulighed for at sætte fokus på integration af forskellige nydanske målgrupper. ”Krydsfelt” har i 2015 kørt 

i Herning, Kolding, Køge og Roskilde. 17 lokalforeninger har gennemført samarbejdsprojekter med andre 

lokale aktører i 2015 med henblik på at styrke nydanske børn og unges deltagelse i foreningslivet og lokal-

demokratiet.

DUF afholdt i oktober 2015 i samarbejde med Boligsocialt Fællessekretariat i Køge en afslutningskonfe-

rence på ”Krydsfelt” om lokalforeningers muligheder for at inkludere nydanske børn og unge i forenings-

livet i udsatte boligområder. Konferencen var utrolig velbesøgt især af boligsociale foreninger, fagfolk og 

lokale embedsmænd. De 120 deltagere blev budt velkommen af integrationsminister Inger Støjberg.

•	DUFs	integrationspulje	

DUF administrerede Integrationspuljen finansieret af Socialministeriet. I perioden 2014-2015 udgjorde 

puljen t.kr. 500, og heraf uddelte DUF i 2015 t. kr. 240 i støtte til medlemsorganisationerne. 

4.3.	Det	nordiske	og	det	europæiske	samarbejde
DUF har via sit nordiske engagement og sin europæiske indsats et stærkt samarbejde med andre nationale 

ungdomsråd i Norden, Baltikum og resten af Europa. DUF er bl.a. en del af European Youth Forum (YFJ), 

som er en paraplyorganisation for nationale ungdomsråd og internationale ungdomsorganisationer i Europa.

Det nordiske engagement koordineres igennem Nordisk Råds enhed for børn og unge, NORDBUK, hvor 

også uddeling af midler fra en fællesnordisk pulje finder sted. DUF er repræsenteret ved Det Danske Spej-

derkorps i NORDBUK. I 2015 afviklede DUF på Nordisk Råds vegne en stor nordisk ungdomskonference 

om demokrati med deltagelse af unge fra hele Norden og Baltikum. Konferencen fandt sted i København i 

oktober 2015.

5. generelt om Finansieringen aF duF 
DUF modtager 7,95 % af det samlede overskud fra Danske Spils lotterier, hvilket i 2015 udgjorde cirka 

mio.kr. 141. Fra 2013 har der ikke været ekstra kompensation eller et garanteret udlodningsniveau grun-

det en proces i ministeriet med at evaluere midlernes fordeling, hvorfor DUF og andre overskudsmodtagere 

fra 2014 – og stadig i 2015 - forblev afhængige af udviklingen på det fortsat monopolbelagte område. DUF 

fastholdt i 2015 samarbejdet med de øvrige overskudsmodtagere for at følge udviklingen på det delvist li-

beraliserede spillemarked, men også for at øge sin politiske indflydelse for at sikre niveauet for fordeling af 

midlerne. DUFs anvendelse af disse midler på fordeling af cirka mio. kr. 128 blandt idebestemte børne- og 

ungdomsorganisationer er opgjort i et særskilt regnskab. De samlede lønomkostninger vedrørende ansatte i 

sekretariatet udgjorde mio. kr. 16,5 i 2015. 
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6. generelt om duFs budget For 2015
Forretningsudvalget har løbende fået forelagt følgende budgetopfølgninger:

6.1.	Løbende	ændringer	af	budgettet	i	2015

6.1.1	Første	kvartal

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 bar præg af, at regnskabsåret lige var startet. En stor del af DUFs 

kapacitetsindtægter og udgifter falder ujævnt over kalenderåret og kan derfor ikke sammenholdes med, at 

der bør være forbrugt 25 % pr. 1. kvartal. Endvidere er der omkostninger som forsikringer, hvor hele årets 

omkostning falder i starten af året, og det fremgår derfor korrekt nok, at næsten hele årets budget allerede 

var brugt. 

Delegeretmødet i december 2014 vedtog et budget for 2015 med et årsresultat på kr. -480.210.

Den foreslåede budgetregulering pr. 1. kvartal var på kr. -15.000. 

Således forventedes et nyt budgetteret årsresultat for 2015 at være på kr. -495.210.

Budgetreguleringer	

•	 Specifikation	1	/	Aktivitetstilskud: Der var indregnet et uventet overhead på kr. 300.000 i overhead 

 på bevillingerne fra Socialministeriet til integrationsområdet.

•	 Specifikation	5	/	Tipsadministration: Man nedregulerede udgift vedr. arkitekt til kr. 50.000, da der 

 ikke længere er midler til anlægstilskud.

•	 Specifikation	6	/	Organisationsomkostninger: Der blev afsat kr. 10.000 til mødeudgifter forbundet 

 med YFJ (Den europæiske samarbejdsplatform for ungdomsorganisationer, hvor DUF er medlem). 

 Herudover blev der afsat kr. 25.000 til dækning af udgifter forbundet med afholdelse af en 75-års   

 jubilæumsreception i juni 2015. 

•	 Specifikation	7	/	Kapacitetsomkostninger: Vedr. budgetposten ”sekretariatsudgifter” blev der afsat 

 kr. 30.000 til dækning af udgifter forbundet med afholdelse af et medarbejderseminar i august 2015.  

 Herudover blev der afsat kr. 300.000 til omlægning af DUFs IT-miljø og hosting-aftaler, som for   

 indeværende har kørt i fire år. Nye løsninger, CRM-system og daglig drift gør det nødvendigt at om-

 lægge til nyere løsninger. De årlige driftsomkostninger forbundet med disse udgifter vil fremadrettet

 falde fra kr. ca. 640.000 til kr. ca. 400.000 pr. år, hvilket betyder, at den nuværende investering 

 indtjenes på ca. 1,5 år.

6.1.2. andet kvartal

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 indeholdt ganske få reguleringer. Der budgetteres med yderligere kr. 

300.000 i renteindtægter grundet bedre afkast på værdipapirer end forventet i budgettet.

Nyt forventet årsresultat for 2015 udgjorde kr. -515.210. 

•	Budgetreguleringer

•	 Specifikation	2	/	”Unge	&	Demokrati”: Man havde i budgettet afsat økonomiske midler til aktiviteter 

 forbundet med folketingsvalget i 2015 til brug i 1. eller 2. kvartal, men idet valget faldt senere end   

 forventet, kommer udgifter hertil først med i budgetregulering for 3. kvartal. 

•	 Specifikation	3	/	”Unge	&	Foreninger”:	De fleste aktiviteter (møder og kurser) under denne strategi 

 vil først blive afviklet i løbet af 2. halvår i 2015. 

•	 Specifikation	7	/	Kapacitetsomkostninger: Grundet fugtskader i ejendommen skal der laves udbedrin-

 ger, og derfor afsættes kr. ca. 50.000 til dette formål. Disse udgifter dækkes ikke af forsikringen.
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6.1.3. tredje kvartal

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 udviste et forventet resultat for hele året med et underskud på ca. 

kr. 500.000. Ved et forventet årsresultat på ca. en halv million kroner i underskud var vurderingen, at 

man fortsat lå inden for den afvigelse på op til 2 % af omsætningen, som forretningsudvalget tidligere har 

besluttet at acceptere. Afvigelsen på dette tidspunkt udgjorde ca. 1 %.

Delegeretmødebudget for 2015 udviste et underskud på kr. 480.210. 

Nyt forventet årsresultat for 2015 udgjorde kr. -55.000.

•	 Specifikation	1	/	Aktivitetstilskud:	Administrationsbidraget (overhead) på de internationale puljer

 forventes at blive ca. kr. 300.000 lavere end budgetteret, da der fortsat ikke bevilges så meget som  

 forventet til DUFs medlemsorganisationers internationale aktiviteter. Der er blevet udbetalt et § 44-

 tilskud vedr. folkeoplysningsaktiviteter, som er kr. 40.000 større end forventet. Til gengæld bliver  

 der ca. kr. 400.000 mindre i deltagergebyrer på kurser end forventet pga. et lavere antal deltagere 

 på uddannelsen ”Systemisk proceskonsulent”. Dette modsvares dog også af tilsvarende lavere ud-

 gifter under specifikation 3. 

•	 Specifikation	2	/	”Unge	&	Demokrati”: Der er et underforbrug på kr. 200.000 på aktiviteter under   

 denne strategi. 

•	 Specifikation	3	/	”Unge	&	Foreninger”: Projektet ”Fremtid i forening?” er sat i gang i 2015, men der

 er ikke afholdt så mange aktiviteter som forventet, og de fleste vil først blive afviklet i 2016. Her vil

 der derfor være et underforbrug på kr. 400.000. Der vil være et underforbrug vedr. uddannelsen 

 ”Systemisk proceskonsulent” (se specifikation 1). 

•	 Specifikation	4	/	Internationalt: På grund af en lav søgning på puljerne bliver der også et lavere 

 administrationsbidrag til DUF (overhead). 

•	 Specifikation	5	/	Tipsadministration:	Posten vedr. udgifter til revision kan nedjusteres med 

 kr. 300.000, men der anvendes flere midler under posten vedr. Tipsudvalget pga. udgifter forbundet

 med møder i den i 2015 nedsatte tipsregelarbejdsgruppe. Der er dog underforbrug på kontoen vedr.   

 InitiativStøtteudvalget. 

•	 Specifikation	6	/	Organisationsomkostninger:	DUF stod for at afvikle en nordisk ungdomskonference i 

 oktober 2015 på vegne af Nordisk Råds NORDBUK-udvalg, som der ikke oprindeligt var budgetteret

 med. Udgifterne hertil er konteret under posten vedr. YFJ/Norden, som vedrører DUFs deltagelse i

 både det nordiske og det europæiske samarbejde. 

7. større budgetaFVigelser i 2015
De væsentligste ændringer mellem det reviderede og det realiserede budget for 2015 er kommenteret 

nedenfor. I tilfælde, hvor det reviderede budget afviger signifikant fra DM-budgettet, er DM-budgettal 

inkluderet. Kommentarerne er opbygget efter resultatopgørelsen og noterne i årsregnskabet.

7.1.	Afskrivninger
Der har været øgede udgifter til udskiftning og indretning af kontorer samt udskiftning af PC’er.

7.1.1.	Administrationsbidrag	fra	Udenrigsministeriet	og	CISU

Administrationsbidraget forbundet med bevillinger til de internationale aktiviteter er tæt på det budget-

teret beløb. Det lykkedes at få et bedre afløb på bevillingerne i puljerne end først forventet.

54

dufs delegeretmøde 2016    Punkt 
6



7.1.2. renter

Renteindtægterne blev en minus rente på t.kr. 85 grundet negativ forrentning af midler i banken samt 

kurstab på obligationer.

7.2.	Specifikationer

Note	1:	Aktivitetstilskud

•	 MENA-programmet	i	Udenrigsministeriet: Bevillinger til DUFs Mellemøstprogram inkl. administra-

 tionsbidrag var tilsammen på t.kr. 1.575 mere end det DM-budgetterede tal. Dette skyldes, at en

 række forventede aktiviteter fra 2014 først blev gennemført i 2015.

•	 Miniprogramaftalen	med	CISU: Bevilling til YETT-projekt i Zimbabwe er bevilget igennem Miniprogram-

 puljen ved CISU efter budgetlægningen og er derfor ikke med i oprindeligt budget.

•	 Undervisningsministeriet: §44-tilskuddet steg med t.kr. 39 i forhold til det budgetterede beløb, 

 hvilket blev konstateret i forbindelse med budgetrevision for 2. kvartal. Differencen skyldes primært, 

 at det ikke er muligt på forhånd at beregne tilskuddet.

•	 Integrationsministeriet:	Udgifter/bevillinger til ”Partnerskabsprojektet”, ”Krydsfelt” og til admini-

 stration af integrationspuljer er blevet større end oprindeligt budgetteret, men ligger stadig inden for  

 den samlede bevilling fra ministeriet.

•	 Deltagerbetaling	delegeretmøde:	Deltagerbetaling var stort som budgetteret i DM-budgettet. Styrelsen

 har tidligere besluttet at nedsætte deltagergebyret for delegeretmødet for at få flere deltagere.

Note	2:	”Unge	&	Demokrati”

Det realiserede budget for 2015 viser, at udgiften til strategien ”Unge & Demokrati” er som budgetteret.

Note	3:	”Unge	&	Foreninger”

Udgifter til strategien ”Unge og Foreninger” for 2015 er som budgetteret.

Note	5:	Tipsadministration

Det realiserede budget viser, at der er blevet brugt t.kr. 205 mindre end budgetteret i Tipsadministra-

tionen. 

Under ”Revision” har der været færre udgifter end budgetteret, eftersom det er svært at forudse udgifter 

til de eksterne kontroller af medlemsorganisationerne, da omkostningerne afhænger af størrelsen på de 

organisationer, der ved lodtrækning udvælges til kontrol. 

Der har ikke været udgifter til markedsføring af InitiativStøtten, og der er blevet brugt t.kr. 15 mindre til 

InitiativStøtteudvalget end budgetteret. Der har endvidere ikke været anlægstilskudsansøgninger, hvorfor 

der ikke har været udgifter under ”Arkitekt”. Endvidere afsættes der ikke længere midler til anlægstilskud.

Note	6:	Organisationsomkostninger

Det realiserede budget for 2015 viser, at udgifter til organisationsomkostninger i alt er t.kr. 235 højere 

end budgetteret. 

Ændringen skyldes primært, at DUF fik bevilget et EU-tilskud til Struktureret Dialog.

Note	7:	Kapacitetsomkostninger

Samlet set er kapacitetsomkostningerne t.kr. 581 højere end budgetteret. Dette skyldes blandt andet 

øgede omkostninger på IT-området, da DUF valgte at skifte hosting-firma. Investeringen i nyt hosting-

miljø er tjent ind igen på et år.
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8. personaleomkostninger
Det samlede antal årsværk på sekretariatet i 2015 var 35,6 og fordelt således:

I alt modtog DUF i 2015 t.kr. 6.349 til dækning af lønomkostninger. Modregnet de samlede lønomkostnin-

ger fratrukket tipsadministrationen er DUFs egenbetaling til løn dermed t.kr. 8.921 (2014 tal t.kr. 8.602), 

hvilket svarer til 54 % af de samlede lønomkostninger. 

Egenbetalingsandel er på niveau med sidste år.

9. balanCe
Balancesummen andrager pr. 31. december 2015 t.kr. 64.015. 

10. Fremtiden og budget 2016
DUFs delegeretmøde vedtog i december 2015 DUFs budget for 2016. Budgettet udviser en samlet omsæt-

ning på t.kr. 31.808 og et resultat før henlæggelser på t.kr. 243.

Der vil i 2016 være ledelsesmæssigt fokus på den nationale interessevaretagelse igennem lobbyisme for at 

sikre midler til DUFs Tipspulje samt nye midler til realisering af DUFs internationale strategi og integrati-

onsprojekter. 

I forhold til håndteringen af de usikkerheder, der findes omkring størrelsen af det fremtidige tipstilskud, 

vil DUF fokusere på at udarbejde scenarier og budgetformler, der kan tage højde for forskellige situatio-

ner. DUFs egenkapital skal bl.a. kunne tage højde for uventede fald i tilskud uden samtidig at vokse sig 

uhensigtsmæssigt stor, da en unødigt defensiv strategi over for egenkapitalens størrelse kan stå i vejen for, 

at vigtige ressourcer investeres i givtige projekter. Derudover skal DUF arbejde med forskellige modeller for 

sekretariatets udvikling og sammensætning af kompetencer og vidensområder. 
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Årsværk	

Demokrati   5,4

Foreninger 11,1

International afdeling 11,8

Administration og tipsadministration   7,3

i alt 35,6

  2014  2015

MPA 1.923 1.913

MENA-DK 3.450 3.120

Partnerskabsprojekt    962 1.008

EU-bevillinger      80    172

YETT-projekt CISU    136     136

i alt 6.551 6.349
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anVendt regnskabsPraksIs

Årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd er aflagt efter vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, 

Bekendtgørelse af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms 

Fællesråd og ændringsbekendtgørelse nr. 958 af den 1. december 2003. 

Dansk Ungdoms Fællesråd er ifølge sine vedtægter en organisation med et almenvelgørende eller på anden 

måde almennyttigt formål og er som følge heraf fritaget for indsendelse af selvangivelse.

resultatopgørelsen
Der er foretaget periodisering af indtægter og udgifter, således at de enkelte poster er udtryk for driften i 

året 2015.

Som nævnt under indledningen af ledelsesberetningen er der ændret på klassifikationerne i resultatopgø-

relsen for at afspejle de vedtagne strategier. Klassifikationen af sammenlignings-tallene for 2014 er tilret-

tet tilsvarende.

Under udgifter til administration af tipstilskud er lønninger beregnet på baggrund af antal årsværk, der 

medgår til tipsadministrationen. Lokale- og kapacitetsomkostninger under tipsadministrationen er beregnet 

som en forholdsmæssig andel af de samlede budgetterede lokale- og kapacitetsomkostninger for DUF (del 

af driftsomkostninger). Også ved beregning af disse andele tages udgangspunkt i antal årsværk, der medgår 

til tipsadministrationen.

Ud over den i resultatopgørelsen viste omsætning har Dansk Ungdoms Fællesråd administreret (modtaget 

og videresendt) tips- og lottomidler til ungdomsformål i andre organisationer for i alt mio. kr. 141 (årets 

udlodning fra Danske Spil A/S). 

Der er udarbejdet et særskilt regnskab og beretning for fordelingen af tips- og lottomidler til ungdomsfor-

mål. Dette regnskab udviste pr. 31.12.2015 et beløb til senere fordeling på t.kr. 1.164.

balanCen
ejendommen er opført til anskaffelsesværdi. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen. Tilgang på 

ejendom er aktiveret. 

Kontorinventar er opført til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningspe-

rioden er fem år. Småanskaffelser af kontorinventar afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

IT-udstyr	er opført til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsperioden 

for IT-udstyr er to år. Informationsteknologi (software samt småanskaffelser af hardware) er straksafskrevet 

i regnskabsåret.

Tilgodehavender er opført til den værdi, hvormed de forventes at indgå.

Værdipapirer opført under omsætningsaktiver er optaget til dagskurs på balancedagen.
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HoVedtal

omsætning

Kontingenter medlemsorganisationer

Tipstilskud, DUFs virksomhed

Tipstilskud, tipsadministration

Aktivitetstilskud

Andet (salgsindtægter)

Omsætning	i	alt	

aktiVitetsomkostninger

Demokrati

Ungdom

Foreninger

Kerneaktiviteter

Eksternt finansierede projekter

Aktivitetsomkostninger	i	alt

kapaCitetsomkostninger

Lokaleomkostninger

Sekretariat

Øvrige omkostninger

Informationsteknologi

Andre personaleomkostninger

Afskrivninger

Administrationsbidrag

Forøgelse lønomkostninger

Kapacitetsomkostninger	i	alt

Resultat af primær drift

Renteindtægter

Finansielle	poster	i	alt

Årets resultat

regnskab
2015

621.600 

   13.635.000 

     2.775.000 

17.129.857 

78.677 

   34.240.135 

3.992.978 

7.821.634 

11.857.313 

2.569.844 

4.100.866 

   30.342.635 

1.048.599 

173.109 

968.508 

1.315.242 

680.104 

363.799 

-353.391 

     4.195.970 

       -298.470 

-85.538 

         -85.538 

       -384.008 

duFs regnskab 2015

dm-budget
2015

 
 

620.000

13.635.000

2.775.000

13.990.000

71.000

31.091.000

 

 

3.868.497

7.764.066

9.732.647

2.775.000

3.866.000

28.006.210

 

 

 

925.000

155.000

1.055.000

835.000

725.000

250.000

-330.000 

3.615.000

 

-530.210

50.000

50.000

-480.210

Revideret
budget 2015

620.000 

13.635.000 

2.775.000 

13.630.000 

71.000 

   30.731.000 

3.668.497 

6.964.066 

9.732.647 

2.425.000 

3.901.000 

   26.691.210 

1.025.000 

185.000 

1.130.000 

1.135.000 

725.000 

375.000 

-330.000 

4.245.000 

         

-205.210 

5.000 

5.000 

-200.210 

regnskab
2014

615.600

13.635.000

2.775.000

14.536.522

56.218

31.618.340

   3.125.646 

7.633.627

10.661.315

2.447.803

4.384.160

28.252.551

952.994

165.974

1.103.308

1.008.873

   1.005.732 

      314.999 

     -355.768 

4.196.113

-830.324

153.870

153.870

-676.454

Spec.

1

2

3

4

5

6

7

7

7

7

7

7

7
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udenrigsministeriet 

Miniprogramaftale 

Mellemøstprogram 

YETT-projekt CISU 

Administrationsbidrag 

Udenrigsministeriet	i	alt	

Undersøgelse valgdeltagelse

§44-tilskud

EU-midler Struktureret Dialog

Kulturstyrelsen/Tag del i fremtiden

Ministerier

 

integrationsministeriet 

Integrationsministeriet 

Krydsfelt

Administration af integrationspuljer

Integrationsministeriet	i	alt

 

deltagerbetaling

Delegeretmøde 

Kursusvirksomhed 

Deltagerbetaling	i	alt	

Særlige	aktivitetstilskud	i	alt

regnskab
2015

3.417.950 

     8.075.980 

        136.080 

     1.165.349 

  12.795.359 

        120.000 

        139.042 

        192.514 

        246.544 

      698.100 

     2.758.426 

        

476.624 

   3.235.050

          70.350 

        330.999 

      401.349 

 17.129.857 

speCiFikation 1 // aktiVitetstilskud

dm-budget
2015 

 

2.800.000

6.500.000

1.300.000

10.600.000

 

100.000

80.000

 

180.000

 

 

1.100.000

750.000

500.000

2.350.000

 

 

60.000

800.000

860.000

13.990.000

 

Revideret
budget 2015

2.800.000 

6.500.000 

1.000.000 

10.300.000 

140.000 

80.000 

220.000 

1.100.000 

750.000 

500.000 

2.350.000 

60.000 

800.000 

860.000 

13.730.000 

regnskab
2014

 
     

3.543.179 

6.857.675 

178.200 

479.260 

  11.058.314 

152.894 

546.841 

       699.735 

1.244.347 

736.385 

505.347 

    2.486.079 

53.100 

239.294 

       292.394 

  14.536.522 
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udgiFter

Strategisk mål 1: Øget valgdeltagelse

Strategisk mål 2: Repræsentativt demokrati

Strategisk mål 3: Primær aktør

Strategisk mål 4: Øvrige mål 

Lønandel	/	årsværk																						          3,8

Unge	&	demokrati	i	alt	

integration

Aktivitetsomkostninger

Lønandel/årsværk                                  1,6

Integration	i	alt

Unge	&	demokrati	i	alt	

regnskab
2015

225.581 

110.243 

155.964 

252.006 

1.762.426 

    2.506.220 

        742.871 

743.887

    1.486.758 

    3.992.978 

SPECIFIKATION	2	//	UNGE	&	DEMOKRATI

dm-budget
   2015 

 

       

300.000

150.000

217.000

333.000

1.859.620

2.859.620

 

 

        300.000 

        708.877 

   1.008.877 

   3.868.497 

		Revideret
  budget 2015

300.000 

        150.000 

        217.000 

        133.000 

   1.859.620 

   2.659.620 

        300.000 

        708.877 

   1.008.877 

   3.668.497 

regnskab
2014

233.093

205.504

214.043

0

1.183.856

1.836.496

      626.190 

      662.960 

 1.289.150 

 3.125.646 
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udgiFter

Strategisk mål 1: Rammevilkår nationalt

Strategisk mål 2: Rammevilkår kommunalt

Strategisk mål 3: MO sætte og nå mål

Strategisk mål 4: Samarbejde lokalt

Strategisk mål 5: Øvrige mål

National	organisationsudvikling

Aktivitetsomkostninger

Lønandel/årsværk                                  9,5

Unge	&	Foreninger	i	alt	

integration

Aktivitetsomkostninger

Lønandel /årsværk                                 1,6

Integration	i	alt

Unge	&	Foreninger	udgifter	i	alt	

 

       regnskab
       2015

          100.753 

            48.718 

            97.783 

          106.824 

          579.137 

          

993.683 

    4.407.978 

    6.334.876 

          742.871 

          743.887 

    1.486.758 

    7.821.634 

SPECIFIKATION	3	//	UNGE	&	FORENINGER

dm-budget
  2015

 
 

80.000

77.000

185.000

67.000

881.000

 

885.000

4.580.189

6.755.189

        

300.000 

        708.877 

   1.008.877 

   7.764.066 

Revideret
budget 2015

          80.000 

          77.000 

        185.000 

          67.000 

        481.000 

        

885.000 

   4.580.189 

   6.355.189 

        300.000 

        708.877 

   1.008.877 

   7.364.066 

regnskab
2014

      159.990 

      188.763 

        24.027 

        86.073 

      367.063 

      593.719 

 4.924.841 

 6.344.477 

      626.190 

      662.960 

 1.289.150 

 7.633.627 
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udgiFter

Miniprogramaftale 

Mellemøstprogram 

YETT-projekt/CISU 

Administrationsbidrag 

Indtægter	i	alt		

udgiFter  

Miniprogramaftale 

Mellemøstprogram  

Årsværk/lønandel                    11,8

Internationalt,	udgifter	i	alt

         regnskab
          2015

3.417.950 

       8.075.980 

          136.080 

       1.051.958 

    12.681.968 

1.504.556

4.876.000                    

       5.476.757 

    11.857.313 

speCiFikation 4 // internationalt

dm-budget
  2015

 

2.800.000

6.500.000

1.300.000

10.600.000

 

 

1.100.000 

3.300.000 

5.332.647 

9.732.647 

 

Revideret
budget 2015

2.800.000 

6.500.000 

1.000.000 

 10.300.000 

1.100.000 

3.300.000 

5.332.647 

9.732.647 

regnskab
2014

3.543.179 

6.857.675 

178.200 

479.260 

11.058.314 

1.620.000 

3.453.514 

     5.587.801 

  10.661.315 
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indtægter

Tipstilskud

Indtægter	i	alt

udgiFter

Lokaleomkostninger

Kapacitetsomkostninger

Annoncer

Advokat

Revision

Arkitekt

InitiativStøtteudvalg

Markedsføring af InitiativStøtte

Tipsudvalg

Databaseudvikling

Lønandel/årsværk                              2,7

Udgifter	i	alt

     regnskab
     2015

          2.775.000 

        2.775.000 

               79.529 

             273.862 
                      

 -   

             210.625 

             422.816 

                       -   

               10.502 

                       -   

             118.378 

             200.975 

          1.253.156 

        2.569.844 

speCiFikation 5 // tipsadministration

dm-budget
    2015

 
 

2.775.000

2.775.000

 

 

70.000

240.000

10.000

145.000

735.000

50.000

25.000

5.000

60.000

130.000
 

1.305.000
 

2.775.000

Revideret
budget 2015

2.775.000 
      

2.775.000 

70.000 

240.000 

10.000 

145.000 

435.000 

-   

25.000 

5.000 

60.000 

130.000 
        

1.305.000 
      

2.425.000 

regnskab
2014

2.775.000 

   2.775.000 

           

71.612 

284.156 
              

9.698 

42.507 

591.786 

                  -   

11.380 

                  -   

47.031 

158.422 
      

1.231.210 

   2.447.803 
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repræsentationer og medlemskaber

CEFU  

Kontingenter 

YFJ/EU/Norden 

EP-valg 2014 

Struktureret Dialog 

 

demokratiske organer 

Delegeretmøde 

Styrelse 

Forretningsudvalg 

Udvalg og arbejdsgrupper 

Formandskabshonorar 

Repræsentation, formandskab

Repræsentation, generalsekretær

 

kommunikation 

Ungdomskommunepris 

Formidling (publikationer/web)

Relationwise 

Medieovervågning MO’er 

DUF 75-års jubilæum 
 

Årsværk/lønandel 4,6

Organisationsomkostninger,	udgifter	i	alt	

       regnskab
       2015

          50.000 

      66.057 

      196.754 

      224.894 

      445.435 

      174.351 

          2.767 

      121.836 

      140.237 

        27.065 

          8.332 

        57.915 

      134.983 

        61.250 

      253.983 

   2.135.007 

 4.100.866 

 

speCiFikation 6 // eksternt Finansierede projekter

dm-budget
2015

  

50.000

70.000

 

 

 

 

 

400.000

190.000

25.000

150.000

140.000

20.000

12.000

 

 

50.000

150.000

75.000

195.000

 
 

2.339.000

 

3.866.000

 

Revideret
budget 2015

50.000 

70.000 

10.000 

400.000 

190.000 

25.000 

150.000 

140.000 

20.000 

12.000 

50.000 

150.000 

75.000 

195.000 

25.000 

2.339.000 

3.901.000

 

regnskab
2014

      50.000 

      59.540 

      259.033 

      403.779 

      440.405 

      244.384 

   4.924.841 

      153.350 

      140.000 

        10.842 

          6.025 

        19.801 

      142.362 

        61.250 

      168.175 

        85.000 

   2.130.941 

 4.384.160 
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indtægter

Husleje

Administrationsbidrag, tipstilskud

Andet

Kapacitetsomkostninger,	indtægter	i	alt

udgiFter

Lokaleomkostninger

Ejendomsskat

El/varme

Gartner

Ejendomsvedligehold

Rengøring

Lokaleomkostninger	i	alt

Sekretariatsudgifter

Afdelinger

Sekretariat

Sekretariatsudgifter	i	alt

øvrige	omkostninger

Kontorhold

Telefon

Porto 

Forsikringer

Gaver og blomster

Revision

Advokatbistand

Småanskaffelser

Afskrivning debitorer

Gebyrer m.m.

øvrige	omkostninger	i	alt

regnskab
2015

   

59.564

353.391

19.113

432.068

285.309

135.513

50.891

297.867

279.019

1.048.599

61.446

111.662

173.109

285.018

89.898

77.376

110.366

36.403

263.513

20.945

46.869

-1

38.121

968.508

speCiFikation 7 // tipsadministration

dm-budget
2015

 
 

61.000

330.000

10.000
 

401.000

 

 

 

265.000

175.000

65.000

180.000

240.000
 

925.000

 

 

75.000

80.000
 

155.000

 

 

375.000

100.000

105.000

105.000

25.000

200.000

50.000

45.000

5.000

45.000
 

1.055.000

Revideret
budget 2015

61.000 

330.000 

10.000 

        401.000 

265.000 

175.000 

65.000 

280.000 

240.000 

     1.025.000 

75.000 

110.000 

        185.000 

          

375.000 

100.000 

105.000 

105.000 

25.000 

275.000 

50.000 

45.000 

5.000 

45.000 

     1.130.000 

regnskab
2014

49.200 

       355.768 

           7.018 

     411.986 

       274.727 

       150.838 

         52.041 

       213.604 

       261.785 

     952.994 

         65.538 

       100.436 

     165.974 

       388.700 

       121.418 

         75.362 

         87.252 

         26.128 

       284.158 

         37.938 

         41.432 

              145 

   40.775 

 1.103.308 
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it

Udvikling 

Hardware og software

Opkoblinger

Netværksdrift (hosting)

Hjemmeside, drift

IT	i	alt

Andre	personaleomkostninger

Efteruddannelse

Stillingsannoncer/rekruttering

Personalepolitik og medarbejdertilfredshed

Frokostordning

Andre	personaleomkostninger	i	alt

Afskrivninger	kontorinventar	og	IT-udstyr	m.v.							

Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt

Kapacitetsomkostninger,	udgifter	i	alt*
*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket

Lønbudget	i	alt	2015

Løn

ATP, AER, barsel.dk

Lønomkostninger	i	alt

regnskab
       2015

148.080

62.032

136.483

923.013

45.634

1.315.242

372.762

39.035

20.668

247.639

680.104

     363.799

4.549.361

4.195.970

16.308.328

214.771

16.523.098

dm-budget
2015

100.000

105.000

160.000

410.000

60.000
 

835.000

 

 

370.000

50.000

20.000

285.000

725.000

 

250.000
 

3.945.000

3.615.000

16.634.210

200.000
 

16.834.210

 

 

 

Revideret
budget 2015

         100.000 

105.000 

160.000 

710.000 

60.000 

     1.135.000 

          

370.000 

50.000 

20.000 

285.000 

        725.000 

375.000

4.575.000

4.245.000

16.634.210 

200.000 

  16.834.210 

regnskab
       2014

      327.135 

67.811 

136.615 

437.312 

40.000 

 1.008.873 

403.902 

279.551 

37.214 

285.065 
 

1.005.732 

     314.999

4.551.881

4.196.113

  

16.127.741 

256.828 

16.384.569
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Note:

 aktiVer:

  1. Ejendommen Scherfigsvej 5

  2. Kontorinventar og IT-udstyr m.v.

 Depositum porto m.m.

 Anlægsaktiver	i	alt

 

  3.  Tilgodehavender

 Forudbetalte omkostninger

 Værdipapirer

 Likvide beholdninger

	 Omsætningsaktiver	i	alt
 

 aktiVer i alt

 

 passiVer:

 Egenkapital
 

  4.  Egenkapital	og	henlæggelser	i	alt

 

 Forudbetalte indtægter

  5.  Ikke anvendte projektmidler

  6.  Diverse kreditorer

  7.  Projektafregningskreditorer

  8. Offentlige afregningskreditorer

  9. Danida miniprogramaftaler

10. Udenrigsministeriet, Det Arabiske Initiativ 
 

	 Kortfristet	gæld	i	alt

 
 passiVer i alt

2015

9.288.117

836.886

10.125.003

12.878.949

614.595

6.686.354

33.710.216

53.890.114

64.015.117

12.729.907

12.729.907

16.393.321

1.473.235

2.730.929

0

104.631

10.230.989

20.352.105

51.285.210

64.015.117

balanCe

2014

9.288.117

920.441

 

10.208.558

7.132.902

244.016

5.532.301

37.727.104

50.636.324

60.844.882

13.113.915

13.113.915

16.580.417

2.629.232

2.764.488

0

111.884

10.281.308

15.363.638

47.730.967

60.844.882
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omsætning

Resultat	primær	drift

Afskrivninger (note 2)

Renter

Kursregulering værdipapirer

Øvrige reguleringer

Årets	egenfinansiering

Fald i deposita 

Forøgelse i forudbetalte indtægter

Forøgelse af kortfristet gæld

Fald i tilgodehavender

Fald i forudbetalte omkostninger

Fald i obligationsbeholdning

Kapitalfremskaffelse	i	alt

Investering i kontorinventar og IT-udstyr m.v.

Fald i forudbetalte indtægter

Forøgelse af obligationsbeholdning

Forøgelse af tilgodehavender

Forøgelse af forudbetalte omkostninger

Fald i forudbetalte indtægter

Nedbringelse kortfristet gæld

Kapitalanvendelse	i	alt

ændring	i	likvide	beholdninger

Likvide beholdninger primo

Likvide	beholdninger	ultimo

2015

34.240.135

-298.470

363.799

-85.538

-20.209

0

 

 3.482.898

 

 

 

3.462.689

 280.244

 187.096

 1.154.053

 5.487.606

370.579

 

0

7.479.578

-4.016.889

37.727.104

33.710.216

pengestrømsopgørelse

2014

31.618.340

-830.324

314.999

153.870

-23.689

-385.144

0

175.005

 6.558.628

6.202.052

 

12.550.541

557.038

4.147.934

139.095

                     -   

4.844.067

7.706.474

30.020.630

37.727.104

dufs delegeretmøde 2016    Punkt 
6



1.	 Ejendommen	Scherfigsvej	5
 
 Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015
 
 Årets tilgang
 
 Anskaffelsessum	pr.	31.	december	2015
 
 
 Afskrivninger i alt pr. 1. januar 2015
 
 Årets afskrivninger 
 

	 Afskrivninger	pr.	31.	december	2015
 
 
	 Bogført	værdi	pr.	31.	december	2015
 
 
 Seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 2015
 

 
 
2.	 Kontorinventar	og	IT-udstyr	m.v.
 
 Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015
 
 Årets tilgang
 
 Årets afgang
 
 Anskaffelsessum	pr.	31.	december	2015
 
 
 Afskrivninger pr. 1. januar 2015
 
 Årets afskrivninger
 
 Afgang tidligere års afskrivninger
 
 
 Afskrivninger	pr.	31.	december	2015
 
 
	 Bogført	værdi	pr.	31.	december	2015
 
 

	 Straksafskrivninger:
 
 Informationsvirksomhed:
 
 Informationsteknologi, hardware m.m.
 
 Driftsomkostninger:
 
 Kontorinventar og IT-udstyr m.v.
 
 i alt
 

3.		 Tilgodehavender

 Debitorer
 
 Andre tilgodehavender
 
 Tips, mellemregning
 
 Tilgodehavender	i	alt
 
 

noter til regnskabet

2015

9.848.658

0
 

9.848.658
 

560.541
 

560.541
 

9.288.117
 
 

20.100.000
 
 
 
 
 

1.572.134

280.244

143.024
 

1.709.354
 

651.698

363.799

143.024
 

872.473
 

836.886
 
 
 
 

62.032
 
 

46.869
 

108.901

              

13.537

0

12.865.412
 

12.878.949

2014

9.848.658

0

9.848.658

560.541
 

560.541

9.288.117

20.100.000

1.241.642

557.038

226.546

1.572.134

563.245

314.999

226.546

651.698

920.441

67.811

41.432

109.243

                           

14.000

508.902

6.610.000

7.132.902
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4.		 Egenkapital	og	henlæggelser
 
 Egenkapital:
 
 Saldo pr. 1. januar 2015
 
 Ej anvendte henlæggelser
 
 Årets resultat

 Egenkapital	pr.	31.	december	2015
 

 
5.		 Ikke	anvendte	projektmidler
 
	 Ikke	anvendte	projektmidler,	primo
 
	 Hensat/anvendt	i	årets	løb:
 
 Integrationspulje
 
 Partnerskabsprojekt
 
 Krydsfelt
 
 Nydansk ungdomsråd
 
 YETT CISU Projekt
 
 Kulturstyrelsen
 
 EU Struktureret Dialog
 
 Unges valgdeltagelse EPV2014
 
 DUF styrker unge nydanskere
 
 Alles Valg KV2013
 
 i alt
 
 
	 Ikke	anvendt,	ultimo	året:
 
 Partnerskabsprojekt
 
 Integrationspulje II
 
 Kulturstyrelsen
 
 EU Struktureret Dialog
 
 Unges valgdeltagelse EPV2014
 
 YETT CISU projekt
 
 DUF styrker unge nydanskere
 
 
	 Ikke	anvendte	projektmidler,	ultimo
 

2015

13.113.915
 

-384.008
 

12.729.907

2.629.232

-326.936

0

0

0

-130.169

 -246.544

 -17.527

80.000

-514.821

0

-1.155.997

 

1.585.598

 46.000

 13.456

 6.453

 0

 -191.074

 12.802

 
1.473.235

2014

13.790.375

-676.460

13.113.915

3.308.254

464.063

-696.464

-212.544

-898.082

-23.393

260.000

 23.980

-80.000

527.623

-44.205

-679.022.527

1.585.598

372.936

260.000

23.980

-80.000

-60.905

 527.623

2.629.232
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6.		 Diverse	kreditorer
 
 Fratrædelsesgodtgørelser og efteruddannelsespulje
 
 Skyldige feriepenge
 
 Kreditorer
 
 Andre mellemværender
 
 Depositum
 
	 Diverse	kreditorer	i	alt

7.		 Projektafregningskreditorer
 
 Ny-Dansk Ungdomsråd
 
	 Projektafregningskreditorer	i	alt
 

8.		 Offentlige	afregningskreditorer
 
 Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
 
 Skyldige feriepenge
 
 Skyldig ATP/FIB og barselsfond
 
	 Offentlige	afregningskreditorer	i	alt
 

9.		 Danida	miniprogramaftale
 
 Modtaget fra Danida
 
 Programudgifter
 
 Tilskrevne renter
 
	 Danida	miniprogramaftale	i	alt
 

 Overført fra sidste år 
 
 Modtaget fra Danida
 
 Programudgifter
 
 Afregnede renter
 
 Tilskrevne renter
 

 

 –

2015

64.000

2.109.463

282.175

258.441

16.850

2.730.929

 

0

31.236

73.395

104.631

90.904.551

-80.673.562

0
 

10.230.989
 

10.281.308

 8.000.000

 -8.050.319

0

 
10.230.989

2014

16.000

2.047.458

684.180

0

16.850

2.764.488

0

0

-1.845

47.888

65.841

111.884

82.904.551

-72.623.243

0

10.281.308

6.452.321

10.000.000

-6.171.013

0
 

10.281.308
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10.		 Det	Arabiske	Initiativs	Ungdomsprogram	
 
 Modtaget fra Danida
 
 Programudgifter
 
 Tilskrevne ikke afregnede renter
 
	 Det	Arabiske	Initiativs	Ungdomsprogram	i	alt
 
 
 Overført fra sidste år 
 
 Modtaget fra Danida
 
 Programudgifter
 
 Returneret til Danida
 
 Tilskrevne ikke afregnede renter

	 Det	Arabiske	Initiativs	Ungdomsprogram	i	alt

11.	 Mellemregning	med	CISU	omkring	YETT-projekt
       
 Ubrugte midler ved årets start 
   
 Udbetalte midler i tilskudsåret 

 Overført til partnere i regnskabsåret   
 
 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 

 Ubrugte midler ved årets udgang 

2015

59.867.000
-

39.514.895

0
 

20.352.105
 
 

15.363.638

17.000.000
 

-12.011.533

0
 

 
20.352.105

-60.905

560.252

-300.416

-390.003

-191.072

2014

42.867.000

-27.503.362

0

15.363.638

11.837.764

17.000.000

-12.580.267

-893.859
 

15.363.638
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Pkt. 7    Valg af reVIsorer

Styrelsens indstilling til intern revisor for en toårig periode:

•	 Line	Berner,	De	grønne	pigespejdere

Styrelsens indstilling til intern revisorsuppleant for en etårig periode:

•	 Thea	Lømmel	Strand,	Danske	Studerendes	Fællesråd

Pkt. 8    oPtagelse af nye medlemmer/
obserVatørorganIsatIoner

Der er i år ingen kandidater, der har søgt om optagelse i DUF.
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Pkt. 9   forslag tIl VedtægtsændrInger 

oPsummerIng af samlet forslag tIl VedtægtsændrInger 

Styrelsen stiller 26 forslag til vedtægtsændringer. Disse er vedlagt i listeform og som sammenlignende 

skema. Nedenfor gives et kort overblik over de foreslåede ændringer.  

DUFs	formål	(§	2):

Hensigten med ændringsforslaget er at opdatere DUFs formål, så det sprogligt bliver klarere og mere 

nutidigt, samt at DUFs kerneværdier træder endnu tydeligere frem.

Medlemskab	og	observatørstatus	(§	3):

Ændringsforslaget bløder op for gældende krav til medlemmer, hvad angår krav til antal medlemmer under 

30 år. Desuden foreslås en justeret procedure for optagelse af observatørorganisationer, der giver styrelsen 

mandat til løbende, midlertidig optagelse. 

Hensigten med ændringerne er at gøre optagelsesmulighederne mere fleksible og samtidig sikre, at nye 

medlemmer og observatører lever op til DUFs formål og de krav, det er naturligt at stille til landsdækkende, 

demokratiske børne- og ungdomsorganisationer.

Stemmetal	på	delegeretmøde	(§	8,	stk.	5	og	6):

Der foreslås en justeret trappemodel for antal delegerede. Den justerede model tager højde for den nye

mulighed for optag af organisationer med færre end 300 medlemmer. Modellen er anbefalet af vedtægts-

arbejdsgruppen med følgende hensyn for øje: 

medlemmer

0-2.000

2.001-4.000

4.001-7000

7.001-10.000

10.001-15.000

15.001-25.000

25.001-35.000

35.001-45.000

45.001-60.000

60.001-85.000

85.001-110.000

110.001-145.000

145.001-190.000

190.001-250.000

250.001-

Kollektive	medlemmer

0-10

11-20

21-

delegerede

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

medlemmer

0-1.000

1.001-2.000

2.001-4.000

4.001-7000

7.001-10.000

10.001-15.000

15.001-20.000

20.001-25.000

25.001-35.000

35.001-45.000

45.001-60.000

60.001-85.000

85.001-110.000

110.001-145.000

145.001-190.000

190.001-250.000

250.001-

Kollektive	medlemmer

0-10

11-20

21-

delegerede

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

3

4

gældende		Individuelle	medlemmer ændringsForslag		Individuelle	medlemmer
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– Undgår store forskydninger ift. nuværende stemmefordeling

– Tager højde for mulig optagelse af nye, mindre organisationer og giver dem en stemme

– Bevarer i højere grad end en række andre mulige modeller en fair demokratisk indflydelse til organi-

   sationer med flere end 20.000 medlemmer

Delegeretmøde	(§	9-12)

Der foreslås ændringer for at fremme den politiske debat på delegeretmødet (§ 9, stk. 4 og § 12, stk. 2) 

med bl.a. nye punkter på dagsordenen. 

Desuden foreslås ændringer i tidsfrister for forslag, ændringsforslag mv. for at sikre bedre mulighed for reel 

debat forud for og under delegeretmødet. I oversigt ser de nye frister således ud:

Desuden foreslås et antal justeringer af stemmeteknik med henblik på forenkling.

STYRELSEN	OG	FORRETNINGSUDVALGET	(§	13	OG	§	14)

Det foreslås at udvide styrelsen til i alt 19 medlemmer. Hensigten er at sikre mulighed for en bredere 

repræsentation af DUFs medlemsorganisationer.

Det foreslås at give forretningsudvalget mandat til at lede DUFs daglige arbejde mellem styrelsesmøderne. 

Som en konsekvens af dette udvidede mandat foreslås direkte valg på delegeretmødet til tre pladser i for-

retningsudvalget.

Hensigten med disse forslag er at give forretningsudvalget et tydeligt ledelsesmandat og en mere aktiv rolle, 

både ift. den daglige dialog med sekretariatets ledelse og i den politiske forberedelse af styrelsesmøderne. 

Dette med henblik på at styrke styrelsens rolle som politisk ledelse mellem delegeretmøder.

Endeligt foreslås det, at den valgte ledelse af DUF kan benævnes formand eller forkvinde hhv. næstformand 

eller næstforkvinde.

Frister i Forbindelse med Forslag mV. Forud For delegeretmøde

5 uger

Politiske mål for DUFs arbejde (ingen ændringer)

Ændringsforslag til vedtægter (ingen ændringer)

Forslag til budget og kontingent (ingen ændringer)

Temapolitisk drøftelse (nyt § 12, stk. 2 pkt. 6)

2 uger

Ændringsforslag til budget, kontingent, politiske mål for DUFs arbejde og temapolitisk drøftelse

Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter (præciseres ift. gældende vedtægter § 21)

1 uge

Kandidatopstilling: 1 uge for alle typer personvalg (Fem ugers frist i forbindelse med materiale bortfalder. 

Kandidatlister opdateres løbende på web)

Forslag til udtalelser: 1 uge (gældende vedtægter:  2 uger)

Inden	mødets	start

Ændringsforslag til udtalelser (gældende vedtægter: 3 dage)

Ændringsforslag til ændringsforslag til budget, kontingent, forslag og politisk mål (ny mulighed ift. gældende 

vedtægter)
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øVrige ændringer
Et antal formuleringer i gældende vedtægter, der vurderes overflødige, foreslås slettet

Et antal justeringer, der forenkler og/eller tydeliggør ift. gældende formuleringer

lIste oVer VedtægtsændrIngsforslag 

I forbindelse DUFs delegeretmøde 2016 fremsætter DUF følgende 26 forslag til ændring af DUFs gældende 

vedtægter. Forslagene, der er nummereret I-XXVI, findes også i bilaget med sammenligning og motivation for 

ændringsforslag.

■	æNDRINGSFORSLAG	I	VEDR.	§	2

• Gældende	vedtægter:

DUFs formål er at være fællesrepræsentation for dansk landsomfattende demokratisk børne- og ungdomsar-

bejde og herunder repræsentere de tilsluttende organisationer i forhandlinger med offentlige myndigheder,

institutioner og andre organisationer i ind- og udland.

DUF skal gennem sin virksomhed medvirke til at løse ungdommens problemer samt fremme sammenholdet 

og den indbyrdes forståelse blandt unge og deres organisationer. DUF skal arbejde for at øge unges forståelse 

for og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, stimulere til samfundsengagement samt bidrage til 

ligestilling mellem individer og grupper i samfundet. 

DUF skal ligeledes engagere sig i internationale opgaver, der kan medvirke til at fremme global lighed, fred 

og afspænding, mellemfolkelig forståelse og samarbejdet mellem unge på tværs af grænserne.

•	ændringsforslag:

DUF samler de landsdækkende, demokratiske børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. DUF arbejder

lokalt, nationalt og internationalt for at styrke børn og unges samfundsengagement og deltagelse i demokra-

tiet og foreningslivet.

DUF vil være ungdommens stemme i samtalen om vores fælles udfordringer og arbejde for at nedbryde struk-

turelle barriere for ungdommens deltagelse i demokratiet. DUF skal arbejde for, at ungdommen opdrages og

dannes i demokratiet, at ungdommen organiserer sig i demokratiske, frivillige og forpligtende fællesskaber og

sikre bedst mulige vilkår for og udvikling af foreningslivet.

DUFs arbejde baseres på demokrati som livs- og styreform og skal bidrage til et mangfoldigt og sammenhæn-

gende samfund med internationalt udsyn og ligestilling.

DUF ønsker at medvirke til at skabe demokratiske, fredelige, ligestillede og åbne samfund i Danmark og

resten af verden.

■	æNDRINGSFORSLAG	II	VEDR.		§	3,	STK.	1

• Gældende	vedtægter:

Som medlemsorganisation kan optages enhver børne- eller ungdomsorganisation, eller en organisation med

selvstændigt børne- eller ungdomsarbejde. Organisationen skal være landsdækkende og omfatte mindst 300

unge under 30 år. Ved landsdækkende forstås foreninger, der er opbygget af lokalforeninger, og lokalforenin-

gerne er placeret mindst i 4 ud af 5 danske regioner, eller at foreningen har aktiviteter i 4 ud af 5 danske

regioner. Samtidig skal mere end halvdelen af organisationens medlemmer være under 30 år. Organisatio-

nens arbejde skal være baseret på lokale aktiviteter. Organisationen skal i sit virke arbejde med idébestemte

og/eller samfundsengagerende aktiviteter i overensstemmelse med DUFs formål og have en demokratisk

opbygning, hvor medlemmerne selv vælger deres ledelse.
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•	ændringsforslag:

Som medlemsorganisation kan optages enhver børne- eller ungdomsorganisation eller en organisation med

selvstændigt børne- eller ungdomsarbejde. Organisationen skal være landsdækkende og have en bæredygtig

medlemsbase, som understøtter organisationens levedygtighed lokalt og på landsplan. Ved landsdækkende

forstås foreninger, der er opbygget af lokalforeninger, og lokalforeningerne er placeret mindst i 4 ud af 5

danske regioner, eller at foreningen har aktiviteter i 4 ud af 5 danske regioner. Samtidig skal mere end halv-

delen af organisationens medlemmer være under 30 år. Organisationens arbejde skal være baseret på lokale

aktiviteter. Organisationen skal i sit virke arbejde med idébestemte og/eller samfundsengagerende aktiviteter

i overensstemmelse med DUFs formål og have en demokratisk opbygning, hvor medlemmerne selv vælger

deres ledelse.

■	æNDRINGSFORSLAG	III	VEDR.	§	3,	STK.	2

• Gældende	vedtægter:

Som observatørorganisation kan optages enhver børne- eller ungdomsorganisation eller organisation med

selvstændigt børne- eller ungdomsarbejde som beskrevet i stk. 1, men som ikke opfylder kravet om mindst

300 unge under 30 år.

•	ændringsforslag:

Som observatørorganisation kan optages enhver børne- eller ungdomsorganisation eller organisation med

selvstændigt børne- eller ungdomsarbejde som beskrevet i stk. 1, men som ikke opfylder kravet om lokalfor-

eninger i 4 ud af 5 danske regioner.

■	æNDRINGSFORSLAG	IV	VEDR.	§	3,	STK.	3

• Gældende	vedtægter:

Delegeretmødet (jf. § 8) kan i særlige tilfælde, hvor geografisk eller befolkningsmæssige hensyn taler for det,

dispensere fra betingelserne i stk. 1 om, at ungdomsarbejdet er landsomfattende og omfatter mindst 300

unge under 30 år.

•	ændringsforslag:

Delegeretmødet (jf. § 8) kan i tilfælde, hvor særlige hensyn taler for det, dispensere fra betingelserne i stk. 1

om, at ungdomsarbejdet er landsomfattende.

■	æNDRINGSFORSLAG	V	VEDR.	§	4,	STK.	1

• Gældende	vedtægter:

Optagelse af medlems- og observatørorganisationer foretages af delegeretmødet efter indstilling fra styrelsen

(jf. § 3 og § 11).

•	ændringsforslag:

§ 4, stk. 1: Optagelse af medlemsorganisationer foretages af delegeretmødet efter indstilling fra styrelsen (jf.

§ 3 og § 11).

§ 4, stk. 2: Midlertidig optagelse af observatørorganisationer kan foretages af styrelsen. Endelig optagelse af

observatørorganisationer foretages af førstkommende delegeretmøde efter indstilling fra styrelsen (jf. § 3 og §

11).
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■	æNDRINGSFORSLAG	VI	VEDR.	§	8,	STK.	2

• Gældende	vedtægter:

Styrelsens medlemmer har ikke stemmeret ved delegeretmødets behandling af regnskabet.

•	ændringsforslag:

Foreslås slettet.

■	æNDRINGSFORSLAG	VII	VEDR.	§	8,	STK.	4

• Gældende	vedtægter:

En medlemsorganisation er kun berettiget til at deltage i delegeretmødet med tale- og stemmeberettigede

delegerede, såfremt den har indbetalt kontingent til DUF for det regnskabsår, hvori delegeretmødet afhol-

des, i overensstemmelse med § 18, stk. 1, og ikke er i restance fra tidligere år.

•	ændringsforslag:

En medlemsorganisation er kun berettiget til at deltage i delegeretmødet med stemmeberettigede delege-

rede, såfremt den har indbetalt kontingent til DUF for det regnskabsår, hvori delegeretmødet afholdes, i

overensstemmelse med § 18, stk. 1, og ikke er i restance fra tidligere år.

■	æNDRINGSFORSLAG	VIII	VEDR.	§	8,	STK.	5

• Gældende	vedtægter:

Medlemsorganisationer, der overvejende baserer sig på individuelt indmeldte medlemmer enten direkte i

organisationen eller i foreninger, der vedtægtsmæssigt er indmeldt i denne medlemsorganisation, repræ-

senteres på delegeretmødet i forhold til de enkelte organisationers samlede medlemstal det foregående år.

Organisationer med indtil 2.000 medlemmer er berettiget til 1 delegeret,

organisationer med 2.001-4.000 er berettiget til 2,

organisationer med 4.001-7.000 er berettiget til 3,

organisationer med 7.001-10.000 er berettiget til 4,

organisationer med 10.001-15.000 er berettiget til 5,

organisationer med 15.001-25.000 er berettiget til 6,

organisationer med 25.001-35.000 er berettiget til 7,

organisationer med 35.001-45.000 er berettiget til 8,

organisationer med 45.001-60.000 er berettiget til 9,

organisationer med 60.001-85.000 er berettiget til 10,

organisationer med 85.001-110.000 er berettiget til 11,

organisationer med 110.001-145.000 er berettiget til 12,

organisationer med 145.001-190.000 er berettiget til 13,

organisationer med 190.001-250.000 er berettiget til 14 og

organisationer med flere end 250.000 medlemmer er berettiget til 15 delegerede.

•	ændringsforslag:

Medlemsorganisationer, der overvejende baserer sig på individuelt indmeldte medlemmer enten direkte i

organisationen eller i foreninger, der vedtægtsmæssigt er indmeldt i denne medlemsorganisation, repræ-

senteres på delegeretmødet i forhold til de enkelte organisationers samlede medlemstal det foregående år.

Organisationer baseret på individuelt medlemskab er berettiget til et antal delegerede afhængigt af deres

medlemstal:
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Indtil 1000 medlemmer: 1 delegeret

1001- 2.000 medlemmer: 2 delegerede

2.001-4.000 medlemmer: 3 delegerede

4.001-7.000 medlemmer: 4 delegerede

7.001-10.000 medlemmer: 5 delegerede

10.001-15.000 medlemmer: 6 delegerede

15.001-20.000 medlemmer: 7 delegerede

20.001-25.000 medlemmer: 8 delegerede

25.001-35.000 medlemmer: 9 delegerede

35.001-45.000 medlemmer: 10 delegerede

45.001-60.000 medlemmer: 11 delegerede  

60.001-85.000 medlemmer: 12 delegerede

85.001-110.000 medlemmer: 13 delegerede

110.001-145.000 medlemmer: 14 delegerede

145.001-190.000 medlemmer: 15 delegerede

190.001-250.000 medlemmer: 16 delegerede

flere end 250.000 medlemmer: 17 delegerede

■	æNDRINGSFORSLAG	IX	VEDR.	§	8	STK.	6

•	Gældende	vedtægter:

Medlemsorganisationer som overvejende er baseret på kollektivt indmeldte medlemmer repræsenteres på 

delegeretmødet i forhold til de enkelte organisationers tilsluttede grupper, skoler, elevråd eller lignende 

i det foregående år, således at organisationer med indtil 10 medlemmer er berettiget til 1 delegeret, 

organisationer med 11-20 medlemmer er berettiget til 2 delegerede, og organisationer med 21 eller flere 

medlemmer er berettiget til 3 delegerede.

•	ændringsforslag:

Medlemsorganisationer, som overvejende er baseret på kollektivt indmeldte medlemmer, repræsenteres på 

delegeretmødet i forhold til de enkelte organisationers tilsluttede grupper, skoler, elevråd eller lignende 

i det foregående år, således at organisationer med indtil 10 medlemmer er berettiget til 2 delegerede, 

organisationer med 11-20 medlemmer er berettiget til 3 delegerede, og organisationer med 21 eller flere 

medlemmer er berettiget til 4 delegerede.

■	æNDRINGSFORSLAG	X	VEDR.	§	8,	STK.	9

•	Gældende	vedtægter:

Styrelsen har ret til at indbyde gæster til delegeretmødet.

•	ændringsforslag:

Foreslås slettet.

■	æNDRINGSFORSLAG	XI	VEDR.	§	9,	STK.	3

•	Gældende	vedtægter:

Opstilling af kandidater og suppleanter skal være indsendt 1 uge før mødets afholdelse. Kandidater som man 

ønsker omtalt i materiale, der udsendes på forhånd, skal være indsendt senest 5 uger inden mødets afholdelse.
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•	ændringsforslag:

Opstilling af kandidater og suppleanter skal være indsendt 1 uge før mødets afholdelse.

■	æNDRINGSFORSLAG	XII	VEDR.	§	9,	STK.	4

• Gældende	vedtægter:

Dagsorden, beretning, budget, regnskab, forslag til effektmål og forslag til kontingent tilstilles medlems- og

observatørorganisationer på styrelsens foranledning senest 4 uger inden mødet.

•	ændringsforslag:

Dagsorden, beretning, budget, regnskab, forslag til politiske mål for DUFs arbejde, temapolitisk drøftelse

og forslag til kontingent tilstilles medlems- og observatørorganisationer på styrelsens foranledning senest 4

uger inden mødet.

■	æNDRINGSFORSLAG	XIII	VEDR.	§	9,	STK.	5

• Gældende	vedtægter:

Enhver organisation kan til delegeretmødet fremsætte forslag til udtalelser, der indeholder politiske hold-

ninger, men ikke til aktiviteter eller opgaver, som DUF skal afholde.

•	ændringsforslag:

Foreslås slettet.

■	æNDRINGSFORSLAG	XIV	VEDR.	§	9,	STK.	6

• Gældende	vedtægter:

Udtalelser og ændringsforslag til budget eller kontingent, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal

være indsendt til DUF senest 2 uger inden mødets afholdelse. Dispensation fra disse frister kan kun gives

af delegeretmødet. Ændringsforslag til udtalelser skal være indsendt til DUF senest 3 dage før mødet.

Disse må ikke ændre intentionen i den oprindelige udtalelse. Dirigenterne har beslutningskompetencen til

at afgøre, hvorvidt et ændringsforslag ændrer intentionen i den oprindelige udtalelse.

•	ændringsforslag:

§ 9, stk. 6: Ændringsforslag til budget eller kontingent samt ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag,

der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være indsendt til DUF senest 2 uger inden mødets afhol-

delse. Dispensation fra disse frister kan kun gives af delegeretmødet.

§ 9, stk. 7: Udtalelser, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være indsendt til DUF senest 1 uge

inden mødets afholdelse. Dispensation fra denne frist kan kun gives af delegeretmødet. Ændringsforslag

til udtalelser skal være indsendt til DUF inden mødets åbning. Disse må ikke ændre intentionen i den

oprindelige udtalelse.

§ 9, stk. 8: Ændringsforslag til ændringsforslag vedrørende budget, kontingent og forslag til politisk mål

skal være sekretariatet i hænde inden mødets åbning.

Konsekvensrettelse: Forslaget om ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag konsekvensrettes i § 21, stk. 1
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■	æNDRINGSFORSLAG	XV	VEDR.	§	11

•	Gældende	vedtægter:

Beslutningerne på delegeretmødet afgøres ved simpelt relativt flertal (flest stemmer), hvor ikke særlige 

regler er fastsat i vedtægterne. Afstemning foretages skriftligt, såfremt 2 delegerede fremsætter ønske 

herom. Afstemning i henhold til § 13 skal dog altid foregå skriftligt.

•	ændringsforslag:

Beslutningerne på delegeretmødet afgøres ved simpelt flertal, hvor ikke særlige regler er fastsat i vedtæg-

terne. Afstemning foretages skriftligt, såfremt 2 delegerede fremsætter ønske herom. Der foretages skriftlig 

afstemning i henhold til § 13, såfremt der er opstillet flere kandidater, end det er påkrævet.

■	æNDRINGSFORSLAG	XVI	VEDR.	§	12,	STK.	1

•	Gældende	vedtægter:

På det ordinære delegeretmøde aflægger formanden under ansvar for styrelsen en mundtlig beretning, der 

supplerer styrelsens skriftlige beretning.

•	ændringsforslag:

På det ordinære delegeretmøde aflægger formanden/forkvinden under ansvar for styrelsen en mundtlig 

beretning, der supplerer styrelsens skriftlige beretning.

Konsekvensrettelse: ”Formand” erstattes med ”formand/forkvinde” og ”næstformand” med ”næstformand/

næstforkvinde” i de relevante passager af vedtægterne.

■	æNDRINGSFORSLAG	XVII	VEDR.	§	12,	STK.	2

•	Gældende	vedtægter:

Dagsorden til ordinært delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende: 

1. Vedtagelse af forretningsorden 

2. Valg af dirigenter 

3. Valg af stemmetællere 

4. Beretning og godkendelse af denne 

5. Vedtagelse af effektmål for strategier (i lige år) 

6. Forslag til udtalelser 

7. Indkomne forslag 

8. Godkendelse af regnskab 

9. Fastlæggelse af kontingent for næste år 

10. Vedtagelse af budget for næste år 

11. Evt.

•	ændringsforslag:

Dagsorden til ordinært delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende: 

1. Vedtagelse af forretningsorden 

2. Valg af dirigenter 

3. Valg af stemmetællere 

4. Beretning og godkendelse af denne 

5. Vedtagelse af politiske mål for DUFs arbejde (i lige år) 

6. Temapolitisk drøftelse 
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7. Forslag til udtalelser 

8. Indkomne forslag 

9. Godkendelse af regnskab 

10. Fastlæggelse af kontingent for næste år 

11. Vedtagelse af budget for næste år 

12. Evt.

■	æNDRINGSFORSLAG	XVIII	VEDR.	§	13,	STK.	1

•	Gældende	vedtægter:

Styrelsen består af: a) DUFs formand b) DUFs næstformand c) 15 almindelige medlemmer.

Valgene sker for 2 år ad gangen. De under a), b) og c) nævnte, der skal repræsentere hver sin medlemsor-

ganisation, vælges sammen med hver sin på forhånd udpegede personlige styrelsessuppleant fra samme 

medlemsorganisation. Suppleanterne for formand og næstformand er dog kun suppleanter til styrelsen og 

indtræder ikke på de nævnte poster og udtræder af styrelsen igen, når der har været nyvalg til formands- 

ellers næstformandsposten.

•	ændringsforslag:

Styrelsen består af: a) DUFs formand/forkvinde b) DUFs næstformand/næstforkvinde c) Tre medlemmer af 

forretningsudvalget (jf. § 14) d) 14 almindelige medlemmer.

Valgene sker for 2 år ad gangen. De under a), b) c) og d) nævnte, der skal repræsentere hver sin medlems-

organisation, vælges sammen med hver sin på forhånd udpegede personlige styrelsessuppleant fra samme 

medlemsorganisation. Suppleanterne for formand/forkvinde og næstformand/næstforkvinde samt forret-

ningsudvalget er dog kun suppleanter til styrelsen og indtræder ikke på de nævnte poster og udtræder af 

styrelsen igen, når der har været nyvalg til posterne.

■	æNDRINGSFORSLAG	IXX	VEDR.	§	13,	STK.	3-4

•	Gældende	vedtægter:

§ 13, stk. 3: Ved valg under pkt. c) er stemmesedlerne kun gyldige, for såvidt de indeholder navnene på 15 

af de opstillede kandidater. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, der har betydning for valget af 

de 15 styrelsesmedlemmer, gennemføres en 2. valgrunde mellem de kandidater, der har opnået lige mange 

stemmer. I denne valgrunde skal stemmesedlerne for at være gyldige indeholde et antal navne svarende til 

det antal pladser, der mangler at besættes i styrelsen. Ved forsat stemmelighed foretages lodtrækning.

•	ændringsforslag:

§ 13, stk. 3: Ved valg under pkt. c) er stemmesedlerne kun gyldige, for så vidt de indeholder navnene på 

det antal kandidater, der skal vælges.

Ved valg under pkt. d) er stemmesedlerne kun gyldige, for så vidt de indeholder navnene på 10 af de 

opstillede kandidater.

Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater gennemføres en 2. valgrunde mellem de kandidater, 

der har opnået lige mange stemmer. I denne valgrunde skal stemmesedlerne for at være gyldige indeholde 

et antal navne svarende til det antal pladser, der mangler at besættes. Ved forsat stemmelighed foretages 

lodtrækning.

§ 13, stk. 4: En kandidat har ved opstilling mulighed for at tilkendegive, hvilke af de i § 13. stk. 1 nævnte 

poster vedkommende ønsker at stille op til.

Konsekvensrettelse: I vedtægterne som helhed rettes de relevante betegnelser for ledelsesposter i overens-

stemmelse med dette forslag. 
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■	æNDRINGSFORSLAG	XX.	VEDR.	§	13,	STK.	6

• Gældende	vedtægter:

Findes ikke i gældende vedtægter.

•	ændringsforslag:

Såfremt en formand/forkvinde, næstformand/næstforkvinde eller et medlem af forretningsudvalget træder

tilbage fra sin post, men ønsker at fortsætte som almindeligt styrelsesmedlem, konstituerer styrelsen sig

selv på ny frem til førstkommende delegeretmøde jf. § 13 stk. 4.

■	æNDRINGSFORSLAG	XXI	VEDR.	§	14,	STK.	1-2

• Gældende	vedtægter:

§ 14, stk. 1: Styrelsen leder, under ansvar for delegeretmødet, DUFs daglige arbejde som øverste beslut-

ningsberettigede organ mellem delegeretmøderne. Styrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af

formand, næstformand plus 3 styrelsesmedlemmer

§14, stk. 2: Forretningsudvalget følger DUFs økonomi og er over for styrelsen ansvarlig for, at DUFs midler

anvendes under hensyntagen til trufne beslutninger.

•	ændringsforslag:

§ 14, stk. 1: Styrelsen er øverste beslutningsberettigede organ mellem delegeretmøderne.

§14, stk. 2: Forretningsudvalget leder, under ansvar for styrelsen, DUFs daglige arbejde mellem styrelses-

møderne, følger sekretariatets arbejde og forbereder styrelsesmøderne.

■	æNDRINGSFORSLAG	XXII	VEDR.	§	14,	STK.	3

• Gældende	vedtægter:

Styrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg til at varetage særlige af styrelsen fastsatte opgaver under hensyn-

tagen til eventuelle forslag fra medlemsorganisationerne.

•	ændringsforslag:

Styrelsen nedsætter relevante bevillingsudvalg og kan endvidere nedsætte arbejdsgrupper mv. efter behov.

■	æNDRINGSFORSLAG	XXIII	VEDR.	§	14,	STK.	4

• Gældende	vedtægter:

Styrelsen udpeger repræsentanter til udvalg, kommissioner og lignende, hvor DUF lader sig repræsentere.

•	ændringsforslag:

Foreslås slettet.

■	æNDRINGSFORSLAG	XXIV	VEDR.	§	17

• Gældende	vedtægter:

Styrelsen ansætter og afskediger sekretariatets lønnede personale. Styrelsen kan uddelegere denne kompe-

tence til forretningsudvalget og/eller sekretariatets daglige ledelse.
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•	ændringsforslag:

Forretningsudvalget ansætter og afskediger sekretariatets lønnede personale. Forretningsudvalget kan ud-

delegere denne kompetence til sekretariatets daglige ledelse.

■	æNDRINGSFORSLAG	XXV	VEDR.	§	18,	STK.	1

•	Gældende	vedtægter:

Kontingentet fastsættes af delegeretmødet. Kontingent forfalder hvert år til betaling pr. 1. januar og skal 

være betalt inden 1. april, da medlemsrettighederne ellers vil være bortfaldet.

•	ændringsforslag:

Kontingent forfalder hvert år til betaling pr. 1. januar. Hvis kontingentet ikke er betalt inden 1. april, bort-

falder alle demokratiske rettigheder vedrørende delegeretmøde samme år.

■	æNDRINGSFORSLAG	XXVI	VEDR.	§	19

•	Gældende	vedtægter:

DUFs økonomi søges endvidere dækket af tilskud.

•	ændringsforslag:
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sammenlIgnIng af 
nuVærende Vedtægter og 
VedtægtsændrIngsforslag 

Som supplement til listen med ændringsforslag findes her en sammenlignende version 

med kort motivation af hvert forslag.

Forklaringer	til	kolonnen	”ændringsforslag”:

Tekst markeret med kursiv: Hele afsnittet erstatter gældende afsnit

Tekst gennemstreget: Tekst foreslås slettet

Tekst markeret med rødt: Tekst foreslået tilføjet

Blank kolonne: Som gældende vedtægter, ingen ændringsforslag

§

paragraf 1
1

paragraf 2
2

#

I

gældende Vedtægter

artikel 1: naVn

Organisationens navn er: DANSK 

UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF)

artikel 2: FormÅl

DUFs formål er at være fællesre-

præsentation for dansk landsom-

fattende demokratisk børne- og 

ungdomsarbejde og herunder 

repræsentere de tilsluttende 

organisationer i forhandlinger med 

offentlige myndigheder, institutio-

ner og andre organisationer i ind- 

og udland. 

DUF skal gennem sin virksomhed 

medvirke til at løse ungdommens 

problemer samt fremme sammen-

holdet og den indbyrdes forståelse 

blandt unge og deres organisatio-

ner. DUF skal arbejde for at øge 

unges forståelse for og deltagelse 

i de demokratiske beslutningspro-

cesser, stimulere til samfundsen-

gagement samt bidrage til ligestil-

ling mellem individer og grupper i 

samfundet. 

DUF skal ligeledes engagere sig 

i internationale opgaver, der kan 

medvirke til at fremme global 

lighed, fred og afspænding, mel-

lemfolkelig forståelse og samar-

ændringsForslag

DUF samler de landsdækkende, 

demokratiske børne- og ung-

domsorganisationer i Danmark. 

DUF arbejder lokalt, nationalt og 

internationalt for at styrke børn 

og unges samfundsengagement 

og deltagelse i demokratiet og 

foreningslivet. 

DUF vil være ungdommens 

stemme i samtalen om vores fæl-

les udfordringer og arbejde for at 

nedbryde strukturelle barriere for 

ungdommens deltagelse i demo-

kratiet. DUF skal arbejde for, at 

ungdommen opdrages og dannes i 

demokratiet, at ungdommen orga-

niserer sig i demokratiske, frivillige 

og forpligtende fællesskaber og 

sikre bedst mulige vilkår for og 

udvikling af foreningslivet. 

DUFs arbejde baseres på demo-

krati som livs- og styreform, og 

skal bidrage til et mangfoldigt og 

sammenhængende samfund med 

internationalt udsyn og ligestilling. 

kommentar/motiVation

Hensigten med forslaget er at 

opdatere DUFs formål, så DUFs 

kerneværdier og arbejdsgrundlag 

tydeliggøres og sprogligt bliver 

klarere og mere nutidigt.
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§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation

paragraf 3
3 stk. 1

3 stk. 2

3 stk. 3

II

III

IV

bejdet mellem unge på tværs af 

grænserne.

artikel 3: medlemskab og 
obserVatørstatus

Som medlemsorganisation kan 

optages enhver børne- eller 

ungdomsorganisation, eller en 

organisation med selvstændigt bør-

ne- eller ungdomsarbejde. Organi-

sationen skal være landsdækkende 

og omfatte mindst 300 unge 

under 30 år. Ved landsdækkende 

forstås foreninger, der er opbygget 

af lokalforeninger, og lokalfor-

eningerne er placeret mindst i 4 

ud af 5 danske regioner, eller at 

foreningen har aktiviteter i 4 ud af 

5 danske regioner. Samtidig skal 

mere end halvdelen af organisatio-

nens medlemmer være under 30 

år. Organisationens arbejde skal 

være baseret på lokale aktiviteter. 

Organisationen skal i sit virke 

arbejde med idébestemte og/eller 

samfundsengagerende aktiviteter 

i overensstemmelse med DUFs 

formål og have en demokratisk 

opbygning, hvor medlemmerne 

selv vælger deres ledelse.

Som observatørorganisation kan 

optages enhver børne- eller ung-

domsorganisation eller organisa-

tion med selvstændigt børne- eller 

ungdomsarbejde som beskrevet 

i stk. 1, men som ikke opfylder 

kravet om mindst 300 unge under 

30 år.

Delegeretmødet (jf. § 8) kan i 

særlige tilfælde, hvor geografisk 

eller befolkningsmæssige hensyn 

taler for det, dispensere fra betin-

gelserne i stk. 1 om, at ungdoms-

DUF ønsker at medvirke til at 

skabe demokratiske, fredelige, 

ligestillede og åbne samfund i 

Danmark og resten af verden.

Som medlemsorganisation kan 

optages enhver børne- eller 

ungdomsorganisation, eller en 

organisation med selvstændigt 

børne- eller ungdomsarbejde. 

Organisationen skal være lands-

dækkende og omfatte mindst 

300 unge under 30 år og have 

en bæredygtig medlemsbase 

som understøtter organisatio-

nens levedygtighed lokalt og på 

landsplan. Ved landsdækkende 

forstås foreninger, der er opbygget 

af lokalforeninger, og lokalfor-

eningerne er placeret mindst i 4 

ud af 5 danske regioner, eller at 

foreningen har aktiviteter i 4 ud af 

5 danske regioner. Samtidig skal 

mere end halvdelen af organisatio-

nens medlemmer være under 30 

år. Organisationens arbejde skal 

være baseret på lokale aktiviteter. 

Organisationen skal i sit virke 

arbejde med idébestemte og/eller 

samfundsengagerende aktiviteter 

i overensstemmelse med DUFs 

formål og have en demokratisk 

opbygning, hvor medlemmerne 

selv vælger deres ledelse.

Som observatørorganisation kan 

optages enhver børne- eller ung-

domsorganisation eller organisa-

tion med selvstændigt børne- eller 

ungdomsarbejde som beskrevet 

i stk. 1, men som ikke opfylder 

kravet om mindst 300 unge under 

30 år.  lokalforeninger i 4 ud af 5 

danske regioner.

Delegeretmødet (jf. § 8) kan i 

særlige tilfælde, hvor geografisk 

eller befolkningsmæssige særlige 

hensyn taler for det, dispensere 

fra betingelserne i stk. 1 om, at 

Forslaget medfører, at det kvan-

titative krav om 300 medlemmer 

under 30 år erstattes med en 

vurdering af ansøgerorganisationes 

levedygtighed nationalt og lokalt, 

hvor der tages hensyn til organisa-

tionens egenart og mulighed for at 

opbygge en bæredygtig medlems-

base. 

Styrelsen og delegeretmødet 

vil også i fremtiden foretage en 

grundig og saglig behandling af 

hver enkel ansøgning på baggrund 

af ansøgerens egen dokumentation 

og beskrivelse.

Som konsekvens af ændringsfor-

slag II foreslås krav til observatør-

organisation justeret i lighed med 

kravene til medlemsorganisatio-

nerne.

Forslaget er en delvis følge af 

ændringsforslag II og III, og 

medfører, at delegeretmødet kan 

tage særlige hensyn til organisa-
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paragraf 4
4 stk. 1

4 stk. 2

4 stk. 3 

(gældende  

§ 4 stk. 2)

paragraf 5
5 stk. 1

5 stk. 2

paragraf 6
6

paragraf 7
7

V

V

arbejdet er landsomfattende og 

omfatter mindst 300 unge under 

30 år.

Optagelse af medlems- og obser-

vatørorganisationer foretages af 

delegeretmødet efter indstilling fra 

styrelsen (jf. § 3 og § 11).

De organisationer, hvis medlem-

skab behandles på delegeretmø-

det, kan ikke deltage i afstemnin-

ger, før optagelse er sket, og før 

der er foretaget rettidig indbetaling 

af kontingent, hvorfor nyoptagne 

medlemsorganisationer først har 

stemmeret på det efterfølgende 

delegeretmøde.

En medlemsorganisation har pligt 

til at oplyse DUF om væsent-

lige ændringer i organisationens 

virksomhed eller struktur, der kan 

drage medlemskabet i tvivl.

Drages en organisations medlem-

skab eller observatørstatus i tvivl, 

skal sagen forelægges førstkom-

mende delegeretmøde til afgørelse 

(jf. § 3 og § 6).

Delegeretmødet kan med 2/3 af de  

fremmødte delegeredes stemmer  

ekskludere en medlems eller obser- 

vatørorganisation. De fremmødte 

delegerede skal udgøre mindst 1/2  

af de stemmeberettigede delegerede.

Enhver medlemsorganisation beva-

rer sin fulde og hele selvstændig-

hed, og DUF kan ikke anfægte de 

ungdomsarbejdet er landsomfat-

tende og omfatter mindst 300 

unge under 30 år.

Optagelse af medlems- og obser-

vatørorganisationer foretages af 

delegeretmødet efter indstilling fra 

styrelsen (jf. § 3 og § 11).

Midlertidig optagelse af observa-

tørorganisationer kan foretages 

af styrelsen. Endelig optagelse af 

observatørorganisationer foretages 

af førstkommende delegeretmøde 

efter indstilling fra styrelsen (jf. § 

3 og § 11).

tioners naturlige begrænsninger i 

behandlingen af ansøgninger om 

medlemsskab.

Indfører en justeret procedure for 

optagelse af observatørorganisa-

tioner.

Giver styrelsen mulighed for mere 

dynamisk at knytte organisationer 

tæt til DUF, hvis dette er i begge 

parters klare interesse.

Nummerering konsekvensrettes.

§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation
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paragraf 8
8 stk. 1

8 stk. 2

8 stk. 3

8. stk. 4

8. stk. 5

VI

VII

VIII

VIII

enkelte medlemsorganisationers 

uafhængighed.

artikel iV: delegeretmødet

Delegeretmødet, der er DUFs 

øverste myndighed, er sammensat 

af medlemsorganisationernes dele-

gerede (jf. stk. 5) samt styrelsens 

medlemmer.

Styrelsens medlemmer har ikke 

stemmeret ved delegeretmødets 

behandling af regnskabet.

Observatørorganisationers deltagel-

se (jf. stk. 8) samt de delegeret-

mødevalgte revisorer er tale-, men 

ikke stemmeberettigede.

En medlemsorganisation er kun 

berettiget til at deltage i delegeret-

mødet med tale- og stemmeberet-

tigede delegerede, såfremt den har 

indbetalt kontingent til DUF for 

det regnskabsår, hvori delegeret-

mødet afholdes, i overensstem-

melse med § 18, stk. 1, og ikke er 

i restance fra tidligere år.

Medlemsorganisationer, der over-

vejende baserer sig på individuelt 

indmeldte medlemmer enten 

direkte i organisationen eller i 

foreninger, der vedtægtsmæssigt 

er indmeldt i denne medlems-

organisation, repræsenteres på 

delegeretmødet i forhold til de 

enkelte organisationers samlede 

medlemstal det foregående år.

Organisationer med indtil 2.000 

medlemmer er berettiget til 1 

delegeret, organisationer med 

2.001-4.000 er berettiget til 2, 

organisationer med 4.001-7.000 

er berettiget til 3, organisationer 

med 7.001-10.000 er berettiget 

til 4, organisationer med 10.001-

15.000 er berettiget til 5, orga-

nisationer med 15.001-25.000 

Foreslås slettet.

En medlemsorganisation er kun 

berettiget til at deltage i delegeret-

mødet med tale- og stemmeberet-

tigede delegerede, såfremt den har 

indbetalt kontingent til DUF for 

det regnskabsår, hvori delegeret-

mødet afholdes, i overensstem-

melse med § 18, stk. 1, og ikke er 

i restance fra tidligere år.

Organisationer baseret på indivi-

duelt medlemskab er berettiget til 

et antal delegerede afhængigt af 

deres medlemstal:

Indtil 1000 medlemmer:  

1 delegeret

1001- 2.000 medlemmer: 

2 delegerede

2.001-4.000 medlemmer: 

3 delegerede

Forslaget er en tilpasning af 

afstemningsprocedurerne ved 

delegeretmødet.

Forslaget er en kodificering af fast 

praksis, hvor for sen indbetaling 

af kontingent alene udløser tab af 

stemmeberettigede delegerede det 

pågældende år. 

Den justerede model tager højde 

for den nye mulighed for optag af 

organisationer med færre end 300 

medlemmer. Modellen indstilles 

med følgende hensyn for øje:

Forslaget undgår store forskydnin-

ger ift. den nuværende stemme-

fordeling.
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8. stk. 6

8. stk 7

IX

er berettiget til 6, organisationer 

med 25.001-35.000 er berettiget 

til 7, organisationer med 35.001-

45.000 er berettiget til 8, organi-

sationer med 45.001-60.000 er 

berettiget til 9, organisationer med 

60.001-85.000 er berettiget til 

10, organisationer med 85.001-

110.000 er berettiget til 11, orga-

nisationer med 110.001-145.000 

er berettiget til 12, organisationer 

med 145.001-190.000 er beret-

tiget til 13, organisationer med 

190.001-250.000 er berettiget til 

14 og organisationer med flere end 

250.000 medlemmer er berettiget 

til 15 delegerede.

Medlemsorganisationer som over-

vejende er baseret på kollektivt 

indmeldte medlemmer repræsen-

teres på delegeretmødet i forhold 

til de enkelte organisationers 

tilsluttede grupper, skoler, elevråd 

eller lignende i det foregående 

år, således at organisationer med 

indtil 10 medlemmer er berettiget 

til 1 delegeret, organisationer med 

11-20 medlemmer er berettiget

til 2 delegerede, og organisationer

med 21 eller flere medlemmer er

berettiget til 3 delegerede.

Medlemsorganisationer er i tillæg 

til deres tale- og stemmeberettige-

de delegerede endvidere berettiget 

til at deltage i delegeretmødet 

med indtil 2 deltagere med tale-

ret, men uden stemmeret. Obser-

vatørorganisationer er berettiget til 

at deltage i delegeretmødet med 

indtil 2 deltagere (jf. stk. 3).

4.001-7.000 medlemmer: 

4 delegerede

7.001-10.000 medlemmer: 

5 delegerede

10.001-15.000 medlemmer: 

6 delegerede

15.001-20.000 medlemmer: 

7 delegerede

20.001-25.000 medlemmer: 

8 delegerede

25.001-35.000 medlemmer: 

9 delegerede

35.001-45.000 medlemmer: 

10 delegerede

45.001-60.000 medlemmer: 

11 delegerede  

60.001-85.000 medlemmer: 

12 delegerede

85.001-110.000 medlemmer: 

13 delegerede

110.001-145.000 medlemmer: 

14 delegerede

145.001-190.000 medlemmer: 

15 delegerede

190.001-250.000 medlemmer: 

16 delegerede

flere end 250.000 medlemmer: 

17 delegerede

Medlemsorganisationer som over-

vejende er baseret på kollektivt 

indmeldte medlemmer repræsen-

teres på delegeretmødet i forhold 

til de enkelte organisationers 

tilsluttede grupper, skoler, elevråd 

eller lignende i det foregående år, 

således at organisationer med ind-

til 10 medlemmer er berettiget til 

1 2 delegeret, organisationer med 

11-20 medlemmer er berettiget til

2 3 delegerede, og organisationer

med 21 eller flere medlemmer er

berettiget til 3 4 delegerede.

Forslaget giver nye, mindre organi-

sationer en stemme

Forslaget bevarer i højere grad end 

en række andre mulige modeller 

en fair demokratisk indflydelse 

til organisationer med flere end 

15.000 medlemmer

Stemmevægten for kollektivt 

organiserede medlemsorganisatio-

ner foreslås justeret med samme 

motivation som under forslag VIII

§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation
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8. stk. 8

8 stk. 9

paragraf 9
9 stk. 1

9. stk. 2

9. stk. 3

9 stk. 4

X

XI

XII

Ved beregning af medlemstallet 

for en medlemsorganisation kan 

kun medregnes direkte indmeldte 

medlemmer samt medlemmer af 

foreninger/grupper, der vedtægts-

mæssigt er indeholdt i den pågæl-

dende medlemsorganisation. Det er 

dog en forudsætning, at foreningen/

gruppen, som er indeholdt i en 

medlemsorganisation, har samme 

hovedformål som denne, og at 

disse foreninger/grupper ikke selv 

er direkte medlem af DUF. Såfremt 

en forening/gruppe er indeholdt i 

flere medlemsorganisationer skal 

det for at undgå dobbeltregistrering 

og af hensyn til beregningen af 

antallet af delegerede afklares, hvor 

hovedtilhørsforholdet er i forhold 

til DUF (jf. stk. 5 og 6). I tvivlstil-

fælde er det den enkelte forening/

gruppe, der afgør sit eget hovedtil-

hørsforhold.

Styrelsen har ret til at indbyde 

gæster til delegeretmødet.

Ordinært delegeretmøde afholdes 

hvert år i november/december 

måned. Indkaldelse skal ske med 

mindst 8 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på 

delegeretmødet, skal være indsendt 

til DUF senest 5 uger inden mødets 

afholdelse. Dispensation fra disse 

frister kan kun gives af delegeret-

mødet.

Opstilling af kandidater og sup-

pleanter skal være indsendt 1 uge 

før mødets afholdelse. Kandidater 

som man ønsker omtalt i materiale, 

der udsendes på forhånd, skal 

være indsendt senest 5 uger inden 

mødets afholdelse.

Dagsorden, beretning, budget, 

regnskab, forslag til effektmål og 

forslag til kontingent tilstilles med-

lems- og observatørorganisationer 

Foreslås slettet.

Opstilling af kandidater og sup-

pleanter skal være indsendt 1 uge 

før mødets afholdelse. Kandidater 

som man ønsker omtalt i materiale, 

der udsendes på forhånd, skal 

være indsendt senest 5 uger inden 

mødets afholdelse.

Dagsorden, beretning, budget, 

regnskab, forslag til effektpolitiske 

mål for DUFs arbejde, temapolitisk 

drøftelse og forslag til kontingent 

Forslaget er en forenkling af ved-

tægterne. Det vurderes, at bestem-

melsen henhører under styrelsens 

generelle mandat. 

Forslaget er en forenkling. Kan-

didatbeskrivelser kan således 

løbende opdateres på digitale 

platforme.

Forslaget er et ønske om at betone 

og styrke den politiske debat på 

delegeretmødet jf. forslag under § 

12, stk. 2.
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9 stk. 5

9 stk. 6

9 stk. 7

9. stk. 8

9 stk. 7 9

paragraf 10
10 stk. 1

XIII

XIV

XIV

XIV

på styrelsens foranledning senest 

4 uger inden mødet.

Enhver organisation kan til dele-

geretmødet fremsætte forslag til 

udtalelser, der indeholder politiske 

holdninger, men ikke til aktivite-

ter eller opgaver, som DUF skal 

afholde.

Udtalelser og ændringsforslag til 

budget eller kontingent, der ønskes 

behandlet på delegeretmødet, skal 

være indsendt til DUF senest 2 

uger inden mødets afholdelse. Dis-

pensation fra disse frister kan kun 

gives af delegeretmødet. Ændrings-

forslag til udtalelser skal være 

indsendt til DUF senest 3 dage før 

mødet. Disse må ikke ændre inten-

tionen i den oprindelige udtalelse. 

Dirigenterne har beslutningskom-

petencen til at afgøre, hvorvidt et 

ændringsforslag ændrer intentionen 

i den oprindelige udtalelse.

Valgperioder er 2-årige. Ordinært 

valg afholdes i ulige år.

Ekstraordinært delegeretmøde 

indkaldes, såfremt styrelsen træffer 

beslutning eller en tredjedel af 

medlemsorganisationerne skriftligt 

tilstilles medlems- og observatøror-

ganisationer på styrelsens foranled-

ning senest 4 uger inden mødet.

Foreslås slettet.

Udtalelser og æÆndringsforslag til 

budget eller kontingent samt æn-

dringsforslag til vedtægtsændrings-

forslag, der ønskes behandlet på 

delegeretmødet, skal være indsendt 

til DUF senest 2 uger inden mødets 

afholdelse. Dispensation fra disse 

frister kan kun gives af delegeret-

mødet. 

Udtalelser, der ønskes behandlet 

på delegeretmødet, skal være ind-

sendt til DUF senest 2 1 uge inden 

mødets afholdelse. Dispensation 

fra dissedenne frister kan kun gives 

af delegeretmødet. Ændringsforslag 

til udtalelser skal være indsendt til 

DUF senest 3 dage før mødetinden 

mødets åbning. Disse må ikke æn-

dre intentionen i den oprindelige 

udtalelse.

Ændringsforslag til ændringsforslag 

vedrørende budget, kontingent og 

forslag til politisk mål skal være 

sekretariatet i hænde inden mødets 

åbning.

Forslaget fjerner en uhensigts-

mæssig begrænsning i medlems-

organisationernes demokratiske 

indflydelse.

Forslagene under § 9, stk. 6-8 

stilles samlet som et forslag om 

justerede frister i forbindelse med 

delegeretmødet.

§ 9, stk. 6: Tydeliggør muligheden

for at stille ændringsforslag til

vedtægtsændringsforslag.

En række frister rykkes tættere på 

delegeretsmødets åbning for at 

styrke muligheden for reel demo-

kratisk debat.

Der indføres mulighed for at stille 

ændringsforslag til ændringsforslag 

på tre områder for at styrke den 

demokratiske debat på delegeret-

mødet.

Nummerering konsekvensrettes

§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation

91

dufs delegeretmøde 2016 Punkt
9



§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation

10 stk. 2

paragraf 11
11

paragraf 12
12 stk. 1

12. stk 2

XV

XVI

XVII

fremsætter begæring herom med 

angivelse af dagsorden. Delegeret-

mødet afholdes senest 4 uger efter 

begæringens modtagelse.

Indkaldelse og dagsorden skal på 

styrelsens foranledning tilstilles 

medlems- og observatørorganisatio-

ner senest 3 uger før mødet.

Beslutningerne på delegeretmødet 

afgøres ved simpelt relativt flertal 

(flest stemmer), hvor ikke særlige 

regler er fastsat i vedtægterne. 

Afstemning foretages skriftligt, 

såfremt 2 delegerede fremsætter 

ønske herom. Afstemning i henhold 

til § 13 skal dog altid foregå 

skriftligt.

På det ordinære delegeretmøde 

aflægger formanden under ansvar 

for styrelsen en mundtlig beretning, 

der supplerer styrelsens skriftlige 

beretning.

Dagsorden til ordinært delegeret-

møde skal som minimum indeholde 

følgende: 

1. Vedtagelse af forretningsorden

2. Valg af dirigenter

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning og godkendelse af

denne

5. Vedtagelse af effektmål for

strategier (i lige år)

6. Forslag til udtalelser

7. Indkomne forslag

8. Godkendelse af regnskab

9. Fastlæggelse af kontingent for

næste år

10. Vedtagelse af budget for

næste år

11. Evt.

Beslutningerne på delegeretmødet 

afgøres ved simpelt relativt flertal 

(flest stemmer), hvor ikke særlige 

regler er fastsat i vedtægterne. 

Afstemning foretages skriftligt, 

såfremt 2 delegerede fremsætter 

ønske herom. Der foretages skriftlig 

afstemning i henhold til § 13, 

såfremt der er opstillet flere kandi-

dater end det er påkrævet.

På det ordinære delegeretmøde af-

lægger formanden/forkvinden under 

ansvar for styrelsen en mundtlig 

beretning, der supplerer styrelsens 

skriftlige beretning.

Dagsorden til ordinært delegeret-

møde skal som minimum indeholde 

følgende: 

1. Vedtagelse af forretningsorden

2. Valg af dirigenter

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning og godkendelse af

denne

5. Vedtagelse af politiske mål for

DUFs arbejde (i lige år)

6. Temapolitisk drøftelse

7. Forslag til udtalelser

8. Indkomne forslag

9. Godkendelse af regnskab

10. Fastlæggelse af kontingent for

næste år

11. Vedtagelse af budget for

næste år

12. Evt.

Forslaget er en forenkling af de 

gældende afstemningsregler. Endvi-

dere præciseres, at der ikke holdes 

afstemning ved fredsvalg.

Forslaget giver den valgte ledelse i 

DUF mulighed for at vælge mellem 

relevante titler.

Forslaget er en ændring af beteg-

nelsen ”effektmål” til ”politiske 

mål for DUFs arbejde” samt tilfø-

jelsen af nyt pkt. 6 i dagsorden om 

temapolitisk drøftelse. Formålet er 

at skabe flere politiske debatter om 

DUF og DUFs fremtid.
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paragraf 13
13 stk. 1

13 stk. 2

13 stk. 3

XVIII

IXX

artikel V: styrelsen

Styrelsen består af: a) DUFs for-

mand b) DUFs næstformand c) 15 

almindelige medlemmer.

Valgene sker for 2 år ad gangen. 

De under a), b) og c) nævnte, der 

skal repræsentere hver sin med-

lemsorganisation, vælges sammen 

med hver sin på forhånd udpegede 

personlige styrelsessuppleant fra 

samme medlemsorganisation. 

Suppleanterne for formand og 

næstformand er dog kun supplean-

ter til styrelsen og indtræder ikke 

på de nævnte poster og udtræder 

af styrelsen igen, når der har været 

nyvalg til formands- ellers næstfor-

mandsposten.

Ved valg af formand og næstfor-

mand kræves simpelt absolut fler-

tal af de givne stemmer. Såfremt 

ingen af de opstillede kandidater 

opnår valg, gennemføres en 2. val-

grunde mellem de to kandidater, 

der fik flest stemmer i 1. runde. 

Ved stemmelighed foretages 

lodtrækning.

Ved valg under pkt. c) er stem-

mesedlerne kun gyldige, for såvidt 

de indeholder navnene på 15 

af de opstillede kandidater. Ved 

stemmelighed mellem 2 eller flere 

kandidater, der har betydning for 

valget af de 15 styrelsesmedlem-

mer, gennemføres en 2. valgrunde 

mellem de kandidater, der har op-

nået lige mange stemmer. I denne 

valgrunde skal stemmesedlerne 

for at være gyldige indeholde et 

antal navne svarende til det antal 

Styrelsen består af: 

a) DUFs formand/forkvinde 

b) DUFs næstformand/næstfor-

kvinde 

c) Tre medlemmer af forretnings-

udvalget (jf. § 14) 

c) d) 15 14 almindelige medlem-

mer.

Valgene sker for 2 år ad gangen. 

De under a), b) c) og d) nævnte, 

der skal repræsentere hver sin 

medlemsorganisation, vælges 

sammen med hver sin på forhånd 

udpegede personlige styrelsessup-

pleant fra samme medlemsorgani-

sation. Suppleanterne for formand/

forkvinde og næstformand/næstfor-

kvinde samt forretningsudvalget er 

dog kun suppleanter til styrelsen 

og indtræder ikke på de nævnte 

poster og udtræder af styrelsen 

igen, når der har været nyvalg til 

formands- ellers næstformandspo-

sterne.

Ved valg af formand/forkvinde 

og næstformand/næstforkvinde 

kræves simpelt absolut flertal af 

de givne stemmer. Såfremt ingen 

af de opstillede kandidater opnår 

valg, gennemføres en 2. valgrunde 

mellem de to kandidater, der fik 

flest stemmer i 1. runde. Ved 

stemmelighed foretages lodtræk-

ning.

Ved valg under pkt. c) er stem-

mesedlerne kun gyldige, for såvidt 

de indeholder navnene på 15 af 

de opstillede kandidater det antal 

kandidater, der skal vælges. 

Ved valg under pkt. d) er stem-

mesedlerne kun gyldige, for så vidt 

de indeholder navnene på 10 af 

de opstillede kandidater.

Ved stemmelighed mellem 2 eller 

flere kandidater, der har betydning 

Forslaget udvider styrelsen til 19 

personer, hvilket giver mulighed for 

en bredere repræsentation blandt 

medlemsorganisationerne. 

Forslag om direkte valg af tre med-

lemmer til forretningsudvalget giver 

disse et tydeligere ledelsesmandat 

jf. ændringsforslag under § 14.

Forslaget tydeliggør afstemnings-

procedurerne ved personvalg på 

delegeretmødet.

§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation

93

dufs delegeretmøde 2016  Punkt 
9



§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation

13, stk. 4

13 stk.  4 5

13 stk. 5 6

paragraf 14
14 stk. 1

IXX

XX

XXI

pladser, der mangler at besættes i 

styrelsen. Ved forsat stemmelighed 

foretages lodtrækning.

Såfremt såvel styrelsesmedlem 

som suppleant ophører med at 

repræsentere sin medlemsor-

ganisation, jf. § 13, stk. 1 eller 

udtræder, kan der på det førstkom-

mende delegeretmøde foretages 

suppleringsvalg, hvortil alle 

repræsentanter fra organisationer, 

der ikke i forvejen er repræsenteret 

i styrelsen, er opstillingsberet-

tigede. Såfremt formands eller 

næstformandsposten bliver ledig, 

nybesættes denne post ved det 

førstkommende delegeretmøde. 

I den mellemliggende periode 

konstituerer styrelsen sig selv.

Styrelsen leder, under ansvar for 

delegeretmødet, DUFs daglige 

arbejde som øverste beslutnings-

berettigede organ mellem delege-

retmøderne. Styrelsen nedsætter 

et forretningsudvalg bestående 

for valget af de 15 styrelses-

medlemmer, gennemføres en 2. 

valgrunde mellem de kandida-

ter, der har opnået lige mange 

stemmer. I denne valgrunde 

skal stemmesedlerne for at være 

gyldige indeholde et antal navne 

svarende til det antal pladser, der 

mangler at besættes i styrelsen. 

Ved forsat stemmelighed foretages 

lodtrækning.

En kandidat har ved opstilling 

mulighed for at tilkendegive, 

hvilke af de i § 13. stk. 1 nævnte 

poster vedkommende ønsker at 

stille op til.

Såfremt såvel styrelsesmedlem 

som suppleant ophører med at re-

præsentere sin medlemsorganisati-

on, jf. § 13, stk. 1 eller udtræder, 

kan der på det førstkommende de-

legeretmøde foretages supplerings-

valg, hvortil alle repræsentanter fra 

organisationer, der ikke i forvejen 

er repræsenteret i styrelsen, er 

opstillingsberettigede. Såfremt for-

mands/forkvinde-, næstformands-/

næstforkvindeposten eller poster 

til forretningsudvalget bliver ledig, 

nybesættes denne post ved det 

førstkommende delegeretmøde. 

I den mellemliggende periode 

konstituerer styrelsen sig selv.

Såfremt en formand/forkvinde, 

næstformand/næstforkvinde eller 

et medlem af forretningsudvalget 

træder tilbage fra sin post men 

ønsker at fortsætte som alminde-

ligt styrelsesmedlem, konstituerer 

styrelsen sig selv på ny frem til 

førstkommende delegeretmøde jf. 

§ 13 stk. 4.

Styrelsen er øverste beslutningsbe-

rettigede organ mellem delege-

retmøderne.leder, under ansvar 

for delegeretmødet, DUFs daglige 

arbejde som øverste beslutnings-

berettigede organ mellem delege-

Forslaget giver kandidater mulighed 

for at stille op til styrelsen, i fald 

de ikke vælges direkte til formand-

skabet eller forretningsudvalget.

Konsekvensrettelser.

Forslaget klargør procedurerne ved 

behov for genkonstituering.

Forslaget er en tilpasning til forsla-

get om direkte valg til forretnings-

udvalget. Samtidig tydeliggøres 

styrelsens mandat. 
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14 stk. 2

14 stk. 3

14 stk. 4

14 stk. 5

paragraf 15

paragraf 16

paragraf 17

XXI

XXII

XXIII

XXIV

af formand, næstformand plus 3 

styrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget følger DUFs 

økonomi og er over for styrelsen 

ansvarlig for, at DUFs midler 

anvendes under hensyntagen til 

trufne beslutninger.

Styrelsen kan i øvrigt nedsætte 

udvalg til at varetage særlige af 

styrelsen fastsatte opgaver under 

hensyntagen til eventuelle forslag 

fra medlemsorganisationerne.

Styrelsen udpeger repræsen-

tanter til udvalg, kommissioner 

og lignende, hvor DUF lader sig 

repræsentere.

Styrelsen fastsætter ved en forret-

ningsorden de nærmere regler for 

styrelsens og udvalgenes arbejde.

artikel Vi: tegningsret

DUF tegnes af forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget kan meddele 

fuldmagt.

artikel Vii: sekretariatet

Sekretariatets hjemsted fastsættes 

af styrelsen.

Styrelsen ansætter og afskediger 

sekretariatets lønnede personale. 

Styrelsen kan uddelegere denne 

kompetence til forretningsudval-

retmøderne. Styrelsen nedsætter 

et forretningsudvalg bestående 

af formand, næstformand plus 3 

styrelsesmedlemmer

Forretningsudvalget leder, under 

ansvar for styrelsen, DUFs daglige 

arbejde mellem styrelsesmøderne, 

følger sekretariatets arbejde og 

forbereder styrelsesmøderne.følger 

DUFs økonomi og er over for styrel-

sen ansvarlig for, at DUFs midler 

anvendes under hensyntagen til 

trufne beslutninger.

Styrelsen nedsætter relevante 

bevillingsudvalg og kan endvidere 

nedsætte arbejdsgrupper mv. efter 

behov.kan i øvrigt nedsætte udvalg 

til at varetage særlige af styrelsen 

fastsatte opgaver under hensyn-

tagen til eventuelle forslag fra 

medlemsorganisationerne.

Foreslås slettet.

Styrelsen  Forretningsudvalget 

ansætter og afskediger sekretaria-

tets lønnede personale. Styrelsen 

Forretningsudvalget kan uddelegere 

Forslaget giver forretningsudvalget 

et klarere mandat til at lede DUFs 

arbejde mellem styrelsesmøderne 

og giver udvalget ansvar for at 

forberede styrelsesmøderne.

Hensigten er at give styrelsen 

mulighed for mere politisk debat 

og ansvar for at træffe beslutninger 

om DUFs politiske retning mellem 

delegeretmøderne.

Sproglig forenkling i overensstem-

melse med praksis.

Forslaget er en forenkling. Det 

vurderes, at der er tale om en 

overflødig formulering, som i 

øvrigt rummes inden for styrelsens 

mandat.

I forlængelse af de foreslåede 

ændringer under § 14 vil dette 

forslag styrke styrelsens mulighed 

for at fokusere på den politiske, 

§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation
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§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation

paragraf 18
18 stk. 1

18 stk. 2

paragraf 19

paragraf 20

XXV

XXVI

get og/eller sekretariatets daglige 

ledelse.

artikel Viii: økonomi

Kontingentet fastsættes af dele-

geretmødet. Kontingent forfalder 

hvert år til betaling pr. 1. januar 

og skal være betalt inden 1. april, 

da medlemsrettighederne ellers vil 

være bortfaldet.

Delegeretmødet fastsætter et gebyr 

for observatørorganisationerne

DUFs økonomi søges endvidere 

dækket af tilskud.

Styrelsen skal årligt over for dele-

geretmødet aflægge driftsregnskab 

og opgøre status. Regnskabet følger 

finansåret. DUFs årsregnskab skal 

revideres af en af styrelsen valgt 

uafhængig statsautoriseret revisor. 

Hvert år vælger delegeretmødet for 

2 år en delegeretmødevalgt revisor 

fra medlemsorganisationerne. Hvert 

år vælges en revisorsuppleantfor de 

delegeretmødevalgte revisorer. Ved 

valg af delegeretmødevalgt revisor 

og revisorsuppleant kræves simpelt 

absolut flertal af de afgivne stem-

mer. Såfremt ingen af de opstillede 

kandidater opnår valg, gennemføres 

en 2. valgrunde mellem de to kan-

didater, der fik flest stemmer i 1. 

runde. Ved stemmelighed foretages 

lodtrækning.

denne kompetence til forretnings-

udvalget og/eller sekretariatets 

daglige ledelse.

Kontingentet fastsættes af dele-

geretmødet. Kontingent forfalder 

hvert år til betaling pr. 1. januar.  

og skal være betalt inden 1. april, 

da medlemsrettighederne ellers vil 

være bortfaldet. Hvis kontingentet 

ikke er betalt inden 1. april, bort-

falder alle demokratiske rettigheder 

vedrørende delegeretmøde samme 

år.

Foreslås slettet.

ledelsesmæssige rolle mellem 

delegeretmøderne.

En sproglig præcisering, der følger 

gældende praksis.

Forslaget er en forenkling. Det 

vurderes, at der er tale om en 

overflødig formulering, som i 

øvrigt rummes inden for styrelsens 

mandat.
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artikel iX: Vedtægts-
ændringer

Forslag til ændringer i DUFs 

vedtægter kan fremsættes af 

medlemsorganisationerne eller 

styrelsen. De af medlemsorgani-

sationerne fremsatte forslag, der 

ønskes behandlet på førstkommen-

de ordinære delegeretmøde, skal 

være sekretariatet i hænde senest 

5 uger før mødets afholdelse. 

Forslag til vedtægtsændringer skal 

ved styrelsens foranstaltning være 

afsendt til medlemsorganisatio-

nerne senest 4 uger før delegeret-

mødets afholdelse.

Forslag til vedtægtsændringer, der 

skal behandles på et ekstraordi-

nært delegeretmøde, udsendes 

med den i § 10, stk. 2, angivne 

frist.

Vedtægtsændringer kan foretages 

på et delegeretmøde med 2/3 af 

de fremmødte delegeredes stem-

mer.

Ændringer af vedtægterne træder i 

kraft ved afslutningen af det dele-

geretmøde, hvor de besluttes, hvis 

ikke andet fremgår af forslaget.

artikel X: opløsning aF duF

DUF kan opløses efter regler for 

vedtægtsændringer (jf. § 21), dog 

skal det vedtages på 2 på hinan-

den følgende delegeretmøder med 

mindst 3 ugers mellemrum. DUFs 

formue skal i tilfælde af opløsning 

anvendes i overensstemmelse med 

de i § 2 fastsatte formål eller til 

andre almennyttige formål. Beslut-

ning om den konkrete anvendelse 

af formuen træffes på det afslut-

tende delegeretmøde.

§# gældende Vedtægter ændringsForslag kommentar/motiVation

Forslag til ændringer i DUFs 

vedtægter kan fremsættes af 

medlemsorganisationerne eller 

styrelsen. De af medlemsorgani-

sationerne fremsatte forslag, der 

ønskes behandlet på førstkommen-

de ordinære delegeretmøde, skal 

være sekretariatet i hænde senest 

5 uger før mødets afholdelse. 

Forslag til vedtægtsændringer skal 

ved styrelsens foranstaltning være 

afsendt til medlemsorganisatio-

nerne senest 4 uger før delegeret-

mødets afholdelse.

Ændringsforslag til vedtægtsæn-

dringsforslag skal være sekreta-

riatet i hænde senest 2 uger før 

mødets afholdelse (jf. § 9 stk. 6).

Konsekvensrettelse efter forslag 

XIV under § 9, stk. 6.

paragraf 21
21 stk. 1

21 stk. 2

21 stk. 3

21 stk. 4

paragraf 22
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Pkt. 10    effektmÅl

Politiske	mål	for	DUFs	strategier	2017-2019	til	vedtagelse	på	DUFs	delegeretmøde	2016	

DUF arbejder med tre 2-årige strategier: Unge & Demokrati, Unge & Foreninger og Strategi for DUFs in-

ternationale engagement. Hver strategi tager afsæt i DUFs politiske mål dvs. et effektmål for hver strategi 

samt understøttende strategiske mål. Til hvert strategiske mål knytter sig et antal indsatser med tilhørende 

aktiviteter og indikatorer.

I henhold til vedtægterne § 12, stk. 2 er det DUFs delegeretmøde, der hvert andet år vedtager de politiske 

mål. I år introducerer styrelsen som noget nyt, at delegeretmødet sammen med effektmålene også vedtager 

strategimål. Når delegeretmødet har vedtaget effekt- og strategimål, arbejder styrelsen videre med udform-

ningen af de endelig strategier herunder indsatser, aktiviteter og indikatorer. 

De nye strategier træder i kraft den 1. juli 2017.

Til DUFs delegeretmøde 2016 indstiller DUFs styrelse således effektmål og strategimål for hver af strategi-

erne Unge & demokrati, Unge & Foreninger og DUFs internationale engagement.
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forslag tIl Vedtagelse af 
PolItIske mÅl for dufs strategIer 
2017-2019 

Med henvisning til vedtægternes § 12, stk. 2 indstiller styrelsen følgende effekt- og strategimål for strate-

gierne 2017-2019 til delegeretmødets vedtagelse. 

EFFEKTMÅL	FOR	STRATEGIEN	UNGE	&	DEMOKRATI	2017-2019:
”DUF styrker unges deltagelse i samtaledemokratiet og det repræsentative demokrati”

Tilhørende	strategimål	til	Unge	&	Demokrati	2017-2019:	

Strategimål	1: ”DUF fremmer unges engagement og indflydelse i det repræsentative demokrati”

Strategimål	2: ”DUF styrker unges adgang til og engagement i den demokratiske samtale”

Strategimål	3:	”DUF øger unges valgdeltagelse, særligt blandt de grupper, der stemmer mindst”

Strategimål	4: ”DUF arbejder for unges ret til at indfri deres demokratiske og menneskelige potentiale” 

EFFEKTMÅL	FOR	STRATEGIEN	UNGE	&	FORENINGER	2017-2019:
”DUF styrker medlemsorganisationernes vilkår og udviklingsevne”

Tilhørende	strategimål	til	Unge	og	foreninger	2017-2019:	

Strategimål	1: ”DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår nationalt”

Strategimål	2: ”DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår og muligheder for samarbejde lokalt”

Strategimål	3: ”DUF støtter medlemsorganisationerne i at sætte og nå egne mål”

Strategimål	4: ”DUF udvikler uddannelsestilbud baseret på nyeste viden”

eFFektmÅl For strategi For duFs internationale engagement 2017-2019:
”DUF styrker unge og ungdomsorganisationer og fremmer demokrati som livsform i samarbejdslande”

Tilhørende	strategimål	til	strategi	for	DUFs	internationale	engagement	2017-2019:	

Strategimål	1:	”DUF styrker unges og ungdomsorganisationers muligheder, kapacitet og indflydelse i 

egne samfund”

Strategimål	2: ”DUF fremmer dialog og gensidig forståelse blandt unge på tværs af nationale, politiske, 

religiøse, kulturelle og andre skillelinjer”

Strategimål	3: ”Det internationale engagement styrker medlemsorganisationerne”

Strategimål	4: ”DUF sikrer medlemsorganisationerne gode rammevilkår for deres internationale arbejde”
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baggrund for forslag tIl 
PolItIske mÅl for dufs strategIer 
2017-2019

strategI for unge & demokratI

Effektmål: DUF	styrker	unges	deltagelse	i	den	demokratiske	samtale	og	det	repræsentative	demokrati

I Danmark har vi repræsentativt demokrati, hvor vi vælger repræsentanter, som træffer beslutninger på 

fællesskabets vegne. Det sker ved alle offentlige valg, så som folketingsvalg og kommunalvalg mv. Samme 

tankegang ligger bag foreningsdemokratiet, hvor alle de stemmeberettigede medlemmer vælger en besty-

relse, som træffer beslutninger på fællesskabets vegne mellem generalforsamlinger. Det repræsentative 

demokrati er således styreformen både i folkestyret og i foreningsdemokratiet.

Når DUF arbejder for at styrke unges deltagelse i det repræsentative demokrati, handler det dog ikke kun 

om at få unge til at stemme. Lige så væsentligt er det at styrke unges engagement mellem valgene, så 

unge bliver demokratiske medborgere og kontinuerligt er med til at påvirke samfundets udvikling gennem 

at påvirke den førte politik.

Forudsætningen for at have et velfungerende repræsentativt demokrati er en levende, åben og tilgængelig 

demokratisk samtale, hvor man som borger og forening mv. har muligheden for at påvirke politiske beslut-

ninger med holdninger og argumenter. Et stærk repræsentativt demokrati hører uadskilleligt sammen med 

at alle - inklusiv unge - har lyst til og mulighed for at deltage i den demokratiske samtale.

Strategimål	1:	DUF	fremmer	unges	engagement	og	indflydelse	i	det	repræsentative	demokrati

DUF har erfaret, at unge har både interesse for og viden om politik, men at deres politiske selvtillid sam-

tidig er lav. Skolevalg har vist sig at styrke de unges politiske selvtillid, samtidig med at det er en meget 

væsentlig platform for de politiske ungdomsorganisationer. Derfor arbejder DUF for at sikre de bedst mu-

lige rammer for skolevalget, herunder økonomi til organisationerne, indflydelse på mærkesagerne og vilkår 

for debattørerne.

Samtidig arbejdes der politisk på at udvide konceptet vedrørende skolevalg til også at gælde erhvervsskoler 

og produktionsskoler samt at styrke samfundsfagsundervisningen på EUD. Endvidere vil der blive arbejdet 

for at fremme unges interesse for at opstille til kommunalvalg og deres mulighed for at blive valgt. 

Strategimål	2:	DUF	styrker	unges	adgang	til	og	engagement	i	den	demokratiske	samtale	

I en tid, hvor tilliden til de folkevalgte daler, og den hårde tone i debatten skræmmer mange unge fra at 

deltage, er det fysiske møde mere tiltrængt end nogensinde før. Lokale folkemøder er på vej mange steder 

i landet, og i 2016 var der blandt andet folkemøder i Rudersdal, Herlev, Gladsaxe, Odense, Nyborg, 

Ollerup, Ringkøbing-Skjern, Lejre og på Møn. DUFs fokus for perioden 2017-2019 er at få flere unge med, 

blandt andet ved at inddrage unge og unges foreninger som medarrangører. 

På nationalt plan foregår den politiske debat i medierne og i tiltagende grad på de sociale medier. DUF 

ønsker at styrke unges engagement i den demokratiske samtale, blandt andet ved at påvirke medier til at 

søge at formidle nyheder specifikt til unge. 

DUF undersøger desuden betingelser for og skaber debat om debatten online for at adressere den hårde 
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tone i debatten. Dette gøres særligt med fokus på at styrke respekt og forståelse for andre for derved at 

fremme dialogen og det gode argument.  

Strategimål	3:	DUF	øger	unges	valgdeltagelse,	særligt	blandt	de	grupper,	der	stemmer	mindst

Valgdeltagelse er en afgørende indikator på demokratiets tilstand. DUF arbejder sammen med alle relevante 

partnere som medier, kommuner, organisationer og forskere generelt for at adressere den manglende valgdel-

tagelse blandt de grupper, der stemmer mindst op mod KV17 og andre valg i strategiperioden.

Unge mænds valgdeltagelse er væsentlig lavere end kvinders. Herudover halter især unge nydanskeres 

deltagelse væsentligt bagefter andre grupper af unge, og tendensen er nedadgående. DUF opfatter denne 

udvikling som alarmerende og arbejder for at iværksætte forskning på området, da der mangler substantiel 

viden, så DUF kan medvirke til at imødegå udviklingen, blandt andet ved at iværksætte tiltag målrettet de 

grupper, der stemmer mindst.

Strategimål 4: DUF arbejder for unges ret til og mulighed for at indfri deres demokratiske og menneskelige 

potentiale

DUF arbejder for at fjerne barrierer, der begrænser unges mulighed for at forfølge deres drømme og deltage 

aktivt i udformningen af fremtidens samfund. Det kan ske ved at sætte fokus på unges udsyn og muligheder 

for at deltage i samfundsengagerende arbejde ved siden af det stigende præstationspres på uddannelserne. 

Det kan også ske ved at indgå partnerskaber og sætte aktiviteter i gang, som skaber opmærksomhed omkring 

unges vilkår og mulighed for at udfolde sig mere generelt. 
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strategI for unge & forenInger

Effektmål:	DUF	styrker	medlemsorganisationernes	vilkår	og	udviklingsevne

DUF forventer, at der i perioden vil være politisk fokus på samfundsværdien af de tilskudsordninger, som er 

essentielle for foreningslivets overlevelse og udvikling. Derfor skal DUF kæmpe for at synliggøre foreninger-

nes særlige bidrag til det demokratiske samfund og sikre foreningslivet rimelige rammevilkår nationalt som 

lokalt.

DUFs medlemsorganisationer må løbende forholde sig til og arbejde med ændringer i børn og unges fritids-

liv, frivillige lederes motivation og forventninger fra lokalsamfund og samarbejdspartnere. Derfor skal DUF 

tilbyde centralt placerede frivillige og ansatte kompetenceløft og udviklingsværktøjer baseret på nyeste 

viden om organisationsudvikling, unge og foreningsliv.

Strategimål	1:	DUF	sikrer	medlemsorganisationernes	rammevilkår	nationalt

Tryghed og stabilitet omkring medlemsorganisationernes økonomiske og strukturelle vilkår på nationalt 

plan er altafgørende. Det gælder både den helt grundlæggende driftsstøtte samt støtte til projektbaseret 

arbejde. 

I strategiperioden 2017-2019 er det en opgave kontinuerligt at sikre DUFs position som central modtager 

af udlodningsmidler med tanke på, at området højest sandsynligt vil blive aktuelt inden for en kort årrække 

som følge af ændringer i spillevaner o. lign. Derudover er det en vigtig prioritet at skaffe midler til temati-

serede og aktuelle dagsordener for det frivillige foreningsliv, eksempelvis arbejdet med integration.

Sideløbende med arbejdet med at sikre midler til at understøtte landsorganisationernes arbejde, vil DUF i 

strategiperioden kontinuerligt følge og påvirke lovgivning, der har indflydelse på medlemsorganisationernes 

vilkår. Det være sig både principielle indgreb i foreningernes eksistensvilkår, konkrete udfordringer lokalt 

eller nationalt samt utilsigtede konsekvenser af national lovgivning.

Strategimål	2:	DUF	sikrer	medlemsorganisationernes	rammevilkår	og	muligheder	for	samarbejde	lokalt

Det lokale foreningslivs rammevilkår er mange steder under pres pga. kommunale besparelser. Forenin-

gerne skal kæmpe hårdere end tidligere for f.eks. at få adgang eller finansiering til egnede lokaler. 

Flere kommuner presser allerede nu Folkeoplysningslovens minimumsrettigheder på en måde, der ikke er 

til gavn for foreningerne. Samtidigt er det en forudsætning for den lokale forenings udvikling, at man er 

opmærksom på og udvikler samarbejdet med det lokalsamfund, man er en del af. 

DUF skal bistå lokale foreninger med rådgivning om muligheder for rammevilkår. DUF skal desuden udvikle 

viden og værktøjer som f.eks. studieture og folkemøder, der kan styrke lokalt samarbejde med foreningerne 

som medspillere inden for vigtige temaer som integration, skole- og fritidsliv og særlige lokale problemstil-

linger.

Strategimål	3:	DUF	støtter	medlemsorganisationerne	i	at	sætte	og	nå	egne	mål

Lederne i DUFs medlemsorganisationer arbejder i et dynamisk felt af forskellige forventninger og interes-

ser. De skal på én og samme gang udvikle landsorganisationen, så foreningerne fornyer sig og samtidigt 

bevarer det værdimæssige grundlag, som samler hele organisationen i ét fælles formål. 

DUF skal understøtte organisationernes ledelser, så de med egne mål og formål som pejlemærke kan styrke 

landsorganisationen i fx at øge medlemstallet eller den geografiske udbredelse. Derfor tilbyder DUF skræd-

dersyet konsulentbistand inden for organisations- og ledelsesudvikling. 
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Strategimål	4:	DUF	udvikler	uddannelsestilbud	baseret	på	nyeste	viden
DUF tilbyder uddannelse af centrale medlemmer i medlemsorganisationerne. Derudover skal DUF give mu-

lighed for netværk og vidensdeling på tværs af paraplyen. Tilbuddene skal udvikles med inspiration fra nyeste 

viden om foreningsledelse og i samarbejde med medlemsorganisationerne. 

En vigtig ressource i dette arbejde bliver formidling af resultater fra projektet ”Fremtid i Forening?”, der 

blandt andet kan udnyttes til at udvikle metoder til at rekruttere ledere til tungere organisatoriske poster, der 

af mange lokale foreninger opleves som en udfordring.

Uddannelsestilbud udvikles med hensyn til de muligheder og problemstillinger, der er særlige for de forskel-

lige organisationskulturer i DUF. 
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strategI for dufs InternatIonale engagement

Effektmål:	DUF	styrker	unge	og	ungdomsorganisationer	og	fremmer	demokrati	som	livsform	i	samarbejdslan-

dene

Effektmålet knytter an til DUFs overordnede formål om at fremme unges deltagelse i foreningslivet og i 

demokratiet. DUF betragter demokrati som værende både en styreform og livsform, og internationalt er det 

hovedsagelig demokrati som livsform, DUF har mulighed for at fremme. 

Når medlemsorganisationerne engagerer sig i internationale projekter i partnerskab med ungdomsorganisa-

tioner i samarbejdslandene, skaber de stærke resultater i organisationerne og i samfundet. Projekterne giver 

unge ressourcer og kompetencer til at agere som forandringsagenter, styrker ungdomsorganisationer og unges 

muligheder for deltagelse og indflydelse og fremmer demokrati som livsform. 

DUF anskuer foreningslivet og demokratiet som dybt forbundne. Indsatser, som primært har som formål at 

styrke ungdomsorganisationer og unges muligheder, har en gavnlig virkning på demokrati som livsform. Lige-

ledes bidrager de indsatser, som primært har til formål at styrke demokrati som livsform gennem samarbejde 

og dialog, til at styrke ungdomsorganisationer og unges muligheder, når kompetencerne anvendes i forenings-

regi og i andre samfundsmæssige sammenhænge. 

 

Strategimål	1:	DUF	styrker	unges	og	ungdomsorganisationers	muligheder,	kapacitet	og	indflydelse	i	egne	

samfund   

Ethvert projekt og samarbejde formes og udføres i partnerskab mellem medlemsorganisationerne hjemme og 

partnerorganisationerne ude. 

DUF støtter projekter, som styrker partnerorganisationerne ved at disse bliver bedre til at lave meningsfulde 

aktiviteter for børn og unge, får mere demokratiske organisationsstrukturer og praksisser, som øger unges 

indflydelse og muligheder, og at de bliver bedre til at indgå i netværk og øve indflydelse i egne samfund.

Udgangspunktet vil altid være de forudsætninger, behov og prioriteter, der er i det enkelte partnerskab og 

tager højde for forholdene i det samfund, hvor det udføres.

I den kommende strategiperiode vil fokus fortsat være på at støtte og styrke både eksisterende og nye inter-

nationale partnerskaber og netværk i MENA-regionen, i udviklingslandene og i EU's naboskabsregion ud fra 

aktuelle udviklingsbehov og muligheder. 

Strategimål	2:	DUF	fremmer	dialog	og	gensidig	forståelse	blandt	unge	på	tværs	af	nationale,	politiske,	reli-

giøse,	kulturelle	og	andre	skillelinjer

Dialog og den demokratiske samtale spiller en central rolle i DUFs arbejde for at fremme demokrati som 

livsform. DUFs internationale arbejde udspiller sig ofte i polariserede samfund, hvor samarbejde på tværs 

af politiske, religiøse, kulturelle og andre skillelinjer har vanskelige kår. Her gør initiativer, hvor dialog bliver 

rammesat og faciliteret mellem unge på tværs af diverse skillelinjer, en stor forskel. I sammenhænge, hvor 

unge fra flere lande deltager, bidrager initiativerne også til gensidig forståelse på tværs af landegrænser.

Dialog er også et værktøj, der skaber andre effekter på individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt plan. 

I den kommende strategiperiode vil DUF gå i dybden med, hvordan de kompetencer, der følger med dialo-

garbejdet, er nyttige i andre udviklingsmæssige sammenhænge for den enkelte unge, de organisationer de 

indgår i og for samfundet.
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Strategimål	3:	Det	internationale	engagement	styrker	medlemsorganisationerne	

Kernen i DUFs internationale arbejde er ligeværdige partnerskaber mellem de danske medlemsorganisationer 

og ungdomsorganisationer i samarbejdslandene. 

Ligeværdigheden forudsætter blandt andet, at begge partnere udvikler sig og lærer af det fælles projekt. Gen-

nem det internationale samarbejde styrkes det internationale udsyn og den interkulturelle forståelse, frivillige 

udvikler evner og kompetencer, og forankringen af det internationale arbejde i den nationale organisation kan 

medvirke til at fastholde og tiltrække frivillige, udvikle relevante aktivitetstilbud og understøtte organisations-

udvikling.  

I den kommende strategiperiode vil fokus være på at styrke en national forankring af det internationale 

arbejde. Dette gennem eksempelvis at skærpe opmærksomheden på, hvordan organisationernes nationale og 

internationale virke kan berige hinanden, og hvordan flere medlemsorganisationer kan engagere sig interna-

tionalt og udnytte værdien ved at være internationalt engagerede.

Strategimål	4:	DUF	sikrer	medlemsorganisationerne	gode	rammevilkår	for	deres	internationale	arbejde

Det kræver en kontinuerlig kommunikations- og lobbyindsats at sikre, at DUF og DUFs medlemsorganisatio-

ner har midler til det internationale arbejde. 

Derfor arbejder DUF for at formidle den særlige værdi, som det skaber, når unge fra det frivillige foreningsliv 

i Danmark samarbejder med ligesindede ungdomsorganisationer i Mellemøsten og Nordafrika, udviklingslan-

dene og EU's nabolande mod øst.

Beslutningstagere er den primære målgruppe for DUF i forbindelse med at sikre gode rammevilkår. Målgrup-

pen af beslutningstagere dækker over politikere på flere niveauer samt embedsmænd i relevante ministerier. 

DUF positionerer sig som den foretrukne samarbejdspartner i forhold til unge, demokrati og foreningsdelta-

gelse internationalt og arbejder for, at der fortsat er fleksible rammer og tilstrækkelig finansiering til folkeligt 

baseret udviklingssamarbejde udført af foreningsaktive unge danskere.

I strategiperioden vil der være fokus på at veksle den politiske goodwill over for unges engagement i det inter-

nationale udviklingssamarbejde til egentlige midler til brug for at udvikle DUFs og medlemsorganisationernes 

arbejde i Mellemøsten og Nordafrika, udviklingslandene og EU's nabolande mod øst.
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Pkt. 11    forslag tIl kontIngent 2017

Styrelsen foreslår følgende kontingent for 2017. Kontingentet fastsættes for alle organisationer med ud-

gangspunkt i antal delegerede. Kontingentet er uændret.

baseret pÅ indiViduelle medlemmer

	 Antal	medlemmer	 Kontingent	2016	 Kontingent	2017	 Antal	delegerede

               300 –  2.000 Kr.  4.500 Kr. 4.500 1

      2.001 –  4.000 Kr.  7.500 Kr. 7.500 2

     4.001 –  7.000  Kr. 10.900 Kr. 10.900 3

     7.001 –  10.000  Kr. 13.700 Kr. 13.700 4

   10.001 –  15.000  Kr. 17.200 Kr. 17.200 5

   15.001 –  25.000  Kr. 20.500 Kr. 20.500 6

   25.001 –  35.000  Kr. 23.600 Kr. 23.600 7

   35.001 –  45.000  Kr. 27.200 Kr. 27.200 8

   45.001 –  60.000  Kr. 30.400 Kr. 30.400 9

   60.001 –  85.000  Kr. 33.200 Kr. 33.200 10

   85.001 –  110.000 Kr. 36.400 Kr. 36.400 11

 110.001 –  145.000 Kr. 40.000 Kr. 40.000 12

 145.001 – 190.000 Kr. 43.400 Kr. 43.400 13

 190.001 – 250.000 Kr. 46.200 Kr. 46.200 14

        250.001 –   Kr. 49.200 Kr. 49.200 15

baseret pÅ kollektiVt indmeldte medlemmer

				Antal	skoler,	grupper	el.	lign.	 Kontingent	2016	 Kontingent	2017

      < 10  Kr.   4.500   Kr.   4.500

 11 – 20  Kr.   7.500   Kr.   7.500

 21 >  Kr. 10.900   Kr. 10.900

Kontingent for observatørorganisationer ændres ikke.

106

dufs delegeretmøde 2016    Punkt 
11



Pkt. 12    forslag tIl budget 2017

styrelsen ForeslÅr Følgende budget For 2017

Kommentarer	til	forslag	til	budget	2017

Budgetopstillingen følger en funktionsopdelt opstilling, der adskiller strategiområder fra drift, hvor løn- og 

aktivitetsomkostninger fordeles på strategiområder. Kapacitetsomkostninger fremgår som en særskilt post for 

at tydeliggøre de faste omkostninger, der er forbundet med driften. Det samme gør tipsadministrationen, der 

ikke er underlagt strategierne. Organisationsomkostningerne fremgår særskilt og dækker over repræsentatio-

ner og medlemskaber, demokratiske organer og kommunikation.

De dele af DUFs bevillinger, der videregives til andre organisationer (tilskud), indgår ikke i DUFs driftsbud-

get. Dette gælder både for tipstilskud og for puljebevillinger på det internationale område. Det er således 

udelukkende midler til DUFs egne aktiviteter og lønkroner, der fremgår af budgettet.

Tipstilskud,	resultat	og	egenkapital

Det samlede tipstilskud til DUFs virksomhed og tipsadministration udgør med budgetforslaget t.kr. 16.410. 

Dermed fastholdes det samlede tipstilskud på 2016-niveau og har i øvrigt været uændret i en længere år-

række.

Årets resultat i budgetforslaget er et underskud på t.kr. 1.169. Det skyldes især bortfald af eksterne bevillin-

ger til integrationsarbejdet og desuden forsigtig budgetlægning på det internationale område. Der er allerede 

sket personalereduktion på begge områder. Integrationsarbejdet i DUF fortsætter trods bortfald af finansie-

ring.

Ud fra de meget positive politiske meldinger om unges centrale placering i den nye udviklingspolitiske stra-

tegi har vi fortsat håb om, at disse vil udmønte sig i øgede bevillinger på det internationale område, og at der 

derfor er mulighed for at forbedre resultatet på dette område. Integrationsområdet arbejder vi tillige med igen 

at få finansieret, og vi har et godt udgangspunkt i form af et samarbejde med DIF og DGI. Dette håber vi også 

på lidt længere sigt kan forbedre resultatet. 

Det er på denne baggrund, at sekretariatet foreslår, at vi i 2017 budgetterer med et forholdsvist stort under-

skud, som vi dog også vurderer, at vi har tilstrækkelig egenkapital til at dække.

Med udgangen af 2015-regnskabet udgjorde DUFs egenkapital t.kr. 12.729. Fratrukket aktiver bundet i ejen-

dommen Scherfigsvej 5 udgør de frie midler t.kr. 3.441 ved starten af 2016. 

Fordeling	af	lønbudget

Lønbudgettet er som nævnt ovenfor fordelt ud på de strategiske områder. Fordelingen er foretaget ud fra en 

vurdering af årsværk, der arbejder med de enkelte delområder.

Antallet af årsværk under de enkelte områder omfatter både ansatte, der arbejder direkte med områderne og 

indirekte for eksempel i form af administration og ledelse (kapacitetsårsværk). 

Den samlede lønsum udgør 15,3 mill. kroner og 31,1 årsværk.
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omsætning

Kontingenter, medlemsorganisationer

Tipstilskud, DUFs virksomhed

Tipstilskud, tipsadministration

Aktivitetstilskud

Andet (salgsindtægter)

Omsætning	i	alt	

aktiVitetsomkostninger

Unge og demokrati

Unge og foreninger

Internationalt

Tipsadministration

Organisationsomkostninger

Aktivitetsomkostninger	i	alt

kapaCitetsomkostninger

Lokaleomkostninger

Sekretariat

Øvrige omkostninger

IT

Andre personaleomkostninger

Afskrivninger

Administrationsbidrag

Kapacitetsomkostninger	i	alt

Resultat	af	primær	drift

Renteindtægter

Årets resultat

      dm-budget
      2016

 620.000 

13.710.000

2.700.000 

14.705.000 

            73.000 

31.808.000 

       3.430.081 

6.808.433 

10.447.683 

2.700.000 

4.240.000 

27.626.197 

1.090.000 

175.000 

1.093.000 

865.000 

745.000 

          350.000 

         -330.000 

3.988.000 

193.803 

50.000 

243.803 

      regnskab
      2015

        621.600 

   13.635.000 

     2.775.000 

   17.129.857 

         78.677 

 34.240.134 

     3.992.978 

     7.821.634 

   11.857.313 

     2.569.843 

     4.100.866 

 30.342.634 

     1.048.599 

        173.109 

        968.508 

     1.315.242 

        680.104 

        363.799 

      -353.391 

   4.195.970 

     -298.470 

       -85.538 

     -384.008 

   Forslag budget 
   2017

           620.000 

        13.710.000 

          2.700.000 

        10.055.000 

              80.000 

      27.165.000 

          2.574.058 

          6.013.011 

          9.138.054 

          2.700.000 

          4.108.306 

      24.533.429 

          1.070.000 

            165.000 

          1.061.000 

            845.000 

            715.000 

            350.000 

           -355.000 

        3.851.000 

      -1.219.429 

             50.000 

      -1.169.429 

          

Spec.

1

2

3

4

5

6

7

7

7

7

7

7

7

HoVedtal
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udenrigsministeriet

Miniprogramaftale

Mellemøstprogram

CISU / YETT progam

Administrationsbidrag

Udenrigsministeriet	i	alt

underVisningsministeriet / eu

Valgdeltagelse/kulturstyrelsen

§44-tilskud

Frivilligcharter/EU-midler

Undervisningsministeriet/EU	i	alt

integrationsministeriet

Partnerskabsprojekt

Krydsfelt

Administration af integrationspuljer

Integrationsministeriet	i	alt

deltagerbetaling

Delegeretmøde

Kursusvirksomhed

Deltagerbetaling	i	alt

aktiVitetstilskud i alt

      dm-budget
     2016

       3.600.000 

       7.000.000 

          175.000 

          900.000 

    11.675.000 

      –

125.000 

          250.000 

         375.000 

       1.000.000 

          500.000 

          500.000 

      2.000.000 

55.000 

          600.000 

         655.000 

    14.705.000 

regnskab
2015

3.417.950 

       8.075.980 

          136.080 

       1.165.349 

    12.795.359 

366.544 

          139.042 

          192.514 

         698.100 

       2.758.426 

      –

          476.624 

      3.235.050 

 70.350 

          330.999 

         401.349 

    17.129.858 

Forslag budget 
2017

2.425.000

5.800.000

150.000

900.000

9.275.000

      –

125.000

250.000

375.000

      –

      –

      –

0

55.000

350.000

405.000

10.055.000

Specifikation	1	//	aktiVitetstilskud
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strategiperiode

Strategisk mål 1: Unges engagement

Strategisk mål 2: Styrke unges adgang

Strategisk mål 3: Unges valgdeltagelse

Strategisk mål 4: Demokratisk potentiale

Årsværk/ lønandel                                       3,8

Unge	&	Demokrati

INTEGRATION	(EKSTERN	FINANSIERING)

Aktivitetsomkostninger

Årsværk/ lønandel                                       1,4

Integration	i	alt

Unge	og	demokrati,	udgifter	i	alt

      dm-budget
 2016

         185.000 

         205.000 

           80.000 

         150.000 

      1.834.290 
    

2.454.290 

         300.000 

         675.791 

       975.791 

    3.430.081 

    regnskab
       2015

        225.581         

110.243         

155.964 

        252.006 
 

     1.762.426       

2.506.220 

 

 

        742.871 

        743.887

   1.486.758 
 

   3.992.978 

    Forslag budget 
     2017

       150.000 

       200.000 

       100.000 

       150.000 

     1.429.111 

2.029.111 

       

200.000 

       344.957 

      544.947 

   2.574.058 

Specifikation	2	//	unge og demokrati
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strategiske mÅl 

Strategisk mål 1: Rammevilkår nationalt

Strategisk mål 2: Rammevilkår lokalt

Strategisk mål 3: MO sætte og nå mål

Strategisk mål 4: Uddannelsestilbud

Strategisk mål 5: Øvrige mål

Nationale aktivitetsomkostninger
 

Årsværk/ lønandel                                        9,1

Unge	&	Foreninger	

 

INTEGRATION	(EKSTERN	FINANSIERING)

Aktivitetsomkostninger 

Årsværk/ lønandel                                       1,4

Integration	i	alt	
 

Unge	&	Foreninger	i	alt	

      dm-budget
2016

                  

         240.000 

        150.000 

        750.000 

        300.000 

         –

         –

     4.392.642 
   

5.832.642 

        300.000 

675.791

975.791

   6.808.433 

regnskab
2015

 100.753 

 48.718 

 97.783 

 106.824 

 579.137 

993.683

4.407.978

6.334.876

      

        742.871 

743.887

1.486.758

7.821.634

Forslag budget 
2017

          180.000 

 150.000

700.000 

 200.000 

         –

         –

4.238.054

5.468.054
      

        

200.000 

344.957

544.957

6.013.011

Specifikation	3	//	unge og Foreninger
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indtægter

Miniprogramaftale

Mellemøstprogram

CISU/YETT program

Administrationsbidrag

Indtægter	i	alt

udgiFter

Miniprogramaftale

Mellemøstprogram

Årsværk/lønandel                                     11,7

internationalt, udgiFter i alt

  Forslag budget 
  2017

2.425.000 

5.800.000 

150.000 

900.000 

       9.275.000 

       1.000.000 

2.600.000 
         

5.538.054 

       9.138.054 

Specifikation	4	//	internationalt

      dm-budget
    2016

       3.600.000 

       7.000.000 

          175.000 

          900.000 

    11.675.000 

       1.500.000 

       3.300.000 
       

5.647.683 

    10.447.683 

    regnskab
    2015

     3.417.950 

     8.075.980 

        136.000 

     1.051.958 

 12.681.888 

     1.504.556 

     4.876.000 

     5.476.757 

 11.857.313 

11,2
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indtægter

Tipstilskud

Tipsadministration,	indtægter	i	alt

udgiFter

Lokaleomkostninger

Kapacitetsomkostninger

Annoncer

Advokat

Revision

InitiativStøtteudvalg

Tipsudvalg

Databaseudvikling

Årsværk/lønandel 2,7

tipsadministration, udgiFter i alt

      dm-budget
    2016

2.700.000

2.700.000

70.000

285.000

12.000

145.000

675.000

20.000

60.000

130.000

1.303.000

2.700.000

    regnskab
    2015

    2.775.000 

2.775.000

79.529

273.862

0

210.625

422.816

10.502

118.378

200.975

1.253.156

2.569.843

  Forslag budget 
   2017

2.700.000

2.700.000

70.000

285.000

5.000

145.000

685.000

20.000

60.000

130.000

   2.6     1.300.000

2.700.000

Specifikation	5	//	tipsadministrationen
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repræsentationer og medlemskaber

CEFU

Kontingenter

YFJ og nordisk samarbejde

EU struktureret dialog

demokratiske organer

Delegeretmøde

Styrelse

Forretningsudvalg

Udvalg og arbejdsgrupper

Formandskabshonorar

Repræsentation, formandskab

Repræsentation, generalsekretær

Folkemøde Bornholm

kommunikation

Ungdomskommunepris

Formidling (publikationer/web)

Relationwise

Medieovervågning MOer

Årsværk/lønandel 4,6

øVrige udgiFter i alt

dm-budget
      2016

50.000

70.000

80.000

150.000

450.000

220.000

20.000

150.000

140.000

20.000

15.000

100.000

40.000

165.000

75.000

275.000

2.220.000

4.240.000

      regnskab
      2015

50.000

66.057

196.754

224.894

445.435

174.351

2.767

121.836

140.237

27.065

8.332

         –

57.915

134.983

61.250

253.983

2.135.007

4.100.866

Forslag budget 
2017

50.000

70.000

80.000

150.000

400.000

190.000

15.000

140.000

145.000

20.000

20.000

100.000

45.000

160.000

75.000

280.000

2.168.306

4.108.306

Specifikation	6	//	organisationsomkostninger

114

4,4

dufs delegeretmøde 2016   Punkt
12



indtægter

Husleje

Administrationsbidrag, tipstilskud

Andet

Frivilligcharter

Kapacitetsomkostninger,	indtægter	i	alt

udgiFter

Lokaleomkostninger

Ejendomsskat

El/varme

Gartner

Ejendomsvedligehold

Rengøring

Lokaleomkostninger	i	alt

Sekretariatsudgifter

Afdelinger

Sekretariat

Sekretariatsudgifter	i	alt

øvrige	omkostninger

Kontorhold

Telefon

Porto 

Forsikringer

Gaver

Revision

Advokatbistand

Småanskaffelser

Afskrivning debitorer

Gebyrer m.m.

øvrige	omkostninger	i	alt

      dm-budget
       2016

63.000

330.000

10.000

        –

403.000

290.000

180.000

70.000

275.000

275.000

1.090.000

75.000

100.000

175.000

375.000

100.000

95.000

115.000

25.000

240.000

50.000

45.000

3.000

45.000

1.093.000

     regnskab
     2015

59.564

353.391

19.113

        –

432.068

285.309

135.513

50.891

297.867

279.019

1.048.599

61.446

111.662

173.108

285.018

89.898

77.376

110.366

36.403

263.513

20.945

46.869

-1

38.121

968.508

  Forslag budget 
  2017

65.000

355.000

15.000

       –

435.000

310.000

160.000

60.000

250.000

290.000

1.070.000

75.000

90.000

165.000

350.000

100.000

85.000

115.000

25.000

265.000

30.000

45.000

1.000

45.000

1.061.000

Specifikation	7	//	kapaCitetsomkostninger
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it

Udvikling 

Hardware og software

Opkoblinger

Netværksdrift / Hosting

Digital drift

IT	i	alt

Andre	personaleomkostninger

Efteruddannelse

Stillingsannoncer/rekruttering

Personalepolitik og medarbejdertilfredshed 

Frokostordning

Andre	personaleomkostninger	i	alt

Afskrivninger	kontorinventar	og	IT-udstyr	m.v.

Kapacitetsomkostninger,	udgifter	i	alt

Kapacitetsomkostninger,	udgifter	i	alt	(netto)*

*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket

Lønomkostninger

Løn

ATP, AER, barsel 

Årsværk

Løn	i	alt

      dm-budget
       2016

100.000

105.000

145.000

440.000

75.000

865.000

370.000

60.000

20.000

295.000

745.000

350.000

4.318.000

3.988.000

16.500.000 

250.000 

34,7

16.750.000 

       regnskab
       2015

148.080

62.032

136.483

923.013

45.634

1.315.242

372.762

39.035

20.668

247.639

680.104

363.799

4.549.360

4.195.969

   16.308.328 

        214.771 

35,6 

 16.523.099 

  Forslag budget 
   2017

90.000

100.000

145.000

440.000

70.000

845.000

350.000

60.000

45.000

260.000

715.000

350.000

4.206.000

3.851.000

15.126.000

200.000

31,1

15.326.000
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Pkt. 13    Indkomne forslag

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 2 skal forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet, være indsendt til 

DUF senest fem uger inden mødets afholdelse. Dispensation fra denne frist kan kun gives af delegeretmødet.

Der var ved redaktionens afslutning ikke modtaget nogen indkomne forslag.

Pkt. 14    forslag tIl udtalelser

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 6 skal udtalelser, der ønskes behandlet på delegeretmødet, være ind-

sendt til DUF senest to uger inden mødets afholdelse. Dispensation fra denne frist kan kun gives af delege-

retmødet.

Der var ved redaktionens afslutning ikke modtaget nogen forslag til udtalelser.

117

dufs delegeretmøde 2016  Punkt 
13-14



dufs Vedtægter                          

artikel i: naVn 

paragraf 1

Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF)

artikel ii: FormÅl

paragraf 2

DUFs formål er at være fællesrepræsentation for dansk landsomfattende demokratisk børne- og ungdomsar-

bejde og herunder repræsentere de tilsluttende organisationer i forhandlinger med offentlige myndigheder, 

institutioner og andre organisationer i ind- og udland.

DUF skal gennem sin virksomhed medvirke til at løse ungdommens problemer samt fremme sammenholdet 

og den indbyrdes forståelse blandt unge og deres organisationer. DUF skal arbejde for at øge unges forståelse 

for og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, stimulere til samfundsengagement samt bidrage til 

ligestilling mellem individer og grupper i samfundet.

DUF skal ligeledes engagere sig i internationale opgaver, der kan medvirke til at fremme global lighed, fred 

og afspænding, mellemfolkelig forståelse og samarbejdet mellem unge på tværs af grænserne.

artikel iii: medlemskab og obserVatørstatus

paragraf 3

Stk. 1 Som medlemsorganisation kan optages enhver børne- eller ungdomsorganisation, eller en organisa-

tion med selvstændigt børne- eller ungdomsarbejde. Organisationen skal være landsdækkende og omfatte 

mindst 300 unge under 30 år. Ved landsdækkende forstås foreninger, der er opbygget af lokalforeninger, og 

lokalforeningerne er placeret mindst i 4 ud af 5 danske regioner, eller at foreningen har aktiviteter i 4 ud 

af 5 danske regioner. Samtidig skal mere end halvdelen af organisationens medlemmer være under 30 år. 

Organisationens arbejde skal være baseret på lokale aktiviteter. Organisationen skal i sit virke arbejde med 

idébestemte og/eller samfundsengagerende aktiviteter i overensstemmelse med DUFs formål og have en 

demokratisk opbygning, hvor medlemmerne selv vælger deres ledelse.

Stk. 2 Som observatørorganisation kan optages enhver børne- eller ungdomsorganisation eller organisation 

med selvstændigt børne- eller ungdomsarbejde som beskrevet i stk. 1, men som ikke opfylder kravet om 

mindst 300 unge under 30 år.

Stk. 3 Delegeretmødet (jf. § 8) kan i særlige tilfælde, hvor geografisk eller befolkningsmæssige hensyn taler 

for det, dispensere fra betingelserne i stk. 1 om, at ungdomsarbejdet er landsomfattende og omfatter mindst 

300 unge under 30 år.

paragraf 4

Stk. 1 Optagelse af medlems- og observatørorganisationer foretages af delegeretmødet efter indstilling fra 

styrelsen (jf. § 3 og § 11).

Stk. 2 De organisationer, hvis medlemskab behandles på delegeretmødet, kan ikke deltage i afstemninger, før 

optagelse er sket, og før der er foretaget rettidig indbetaling af kontingent, hvorfor nyoptagne medlemsorgani-

sationer først har stemmeret på det efterfølgende delegeretmøde.
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paragraf 5

Stk. 1 En medlemsorganisation har pligt til at oplyse DUF om væsentlige ændringer i organisationens virk-

somhed eller struktur, der kan drage medlemskabet i tvivl.

Stk. 2 Drages en organisations medlemskab eller observatørstatus i tvivl, skal sagen forelægges førstkom-

mende delegeretmøde til afgørelse (jf. § 3 og § 6).

paragraf 6

Delegeretmødet kan med 2/3 af de fremmødte delegeredes stemmer ekskludere en medlems- eller observa-

tørorganisation. De fremmødte delegerede skal udgøre mindst 1/2 af de stemmeberettigede delegerede.

paragraf 7

Enhver medlemsorganisation bevarer sin fulde og hele selvstændighed, og DUF kan ikke anfægte de enkelte 

medlemsorganisationers uafhængighed.

artikel iV: delegeretmødet

paragraf 8

Stk. 1 Delegeretmødet, der er DUFs øverste myndighed, er sammensat af medlemsorganisationernes delege-

rede (jf. stk. 5) samt styrelsens medlemmer.

Stk. 2 Styrelsens medlemmer har ikke stemmeret ved delegeretmødets behandling af regnskabet.

Stk. 3 Observatørorganisationers deltagelse (jf. stk. 8) samt de delegeretmødevalgte revisorer er tale-, men 

ikke stemmeberettigede.

Stk. 4 En medlemsorganisation er kun berettiget til at deltage i delegeretmødet med tale- og stemmeberet-

tigede delegerede, såfremt den har indbetalt kontingent til DUF for det regnskabsår, hvori delegeretmødet 

afholdes, i overensstemmelse med § 18, stk. 1, og ikke er i restance fra tidligere år.

Stk. 5 Medlemsorganisationer, der overvejende baserer sig på individuelt indmeldte medlemmer enten direk-

te i organisationen eller i foreninger, der vedtægtsmæssigt er indmeldt i denne medlemsorganisation, repræ-

senteres på delegeretmødet i forhold til de enkelte organisationers samlede medlemstal det foregående år.

Organisationer med indtil 2.000 medlemmer er berettiget til 1 delegeret, organisationer med 2.001-4.000 

er berettiget til 2, organisationer med 4.001-7.000 er berettiget til 3, organisationer med 7.001-10.000 er 

berettiget til 4, organisationer med 10.001-15.000 er berettiget til 5, organisationer med 15.001-25.000 er 

berettiget til 6, organisationer med 25.001-35.000 er berettiget til 7, organisationer med 35.001-45.000 

er berettiget til 8, organisationer med 45.001-60.000 er berettiget til 9, organisationer med 60.001-85.000 

er berettiget til 10, organisationer med 85.001-110.000 er berettiget til 11, organisationer med 110.001-

145.000 er berettiget til 12, organisationer med 145.001-190.000 er berettiget til 13, organisationer med 

190.001-250.000 er berettiget til 14, og organisationer med flere end 250.000 medlemmer er berettiget til 

15 delegerede.

Stk. 6 Medlemsorganisationer, som overvejende er baseret på kollektivt indmeldte medlemmer, repræsenteres 

på delegeretmødet i forhold til de enkelte organisationers tilsluttede grupper, skoler, elevråd eller lignende i 

det foregående år, således at organisationer med indtil 10 medlemmer er berettiget til 1 delegeret, organisa-

tioner med 11-20 medlemmer er berettiget til 2 delegerede, og organisationer med 21 eller flere medlemmer 

er berettiget til 3 delegerede.
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Stk. 7 Medlemsorganisationer er i tillæg til deres tale- og stemmeberettigede delegerede endvidere berettiget 

til at deltage i delegeretmødet med indtil 2 deltagere med taleret, men uden stemmeret. Observatørorganisa-

tioner er berettiget til at deltage i delegeretmødet med indtil 2 deltagere (jf. stk. 3). 

Stk. 8 Ved beregning af medlemstallet for en medlemsorganisation kan kun medregnes direkte indmeldte 

medlemmer samt medlemmer af foreninger/grupper, der vedtægtsmæssigt er indeholdt i den pågældende 

medlemsorganisation. Det er dog en forudsætning, at foreningen/gruppen, som er indeholdt i en medlemsor-

ganisation, har samme hovedformål som denne, og at disse foreninger/grupper ikke selv er direkte medlem af 

DUF. Såfremt en forening/gruppe er indeholdt i flere medlemsorganisationer, skal det for at undgå dobbelt-

registrering og af hensyn til beregningen af antallet af delegerede afklares, hvor hovedtilhørsforholdet er i 

forhold til DUF (jf. stk. 5 og 6). I tvivlstilfælde er det den enkelte forening/gruppe, der afgør sit eget hovedtil-

hørsforhold.

Stk. 9 Styrelsen har ret til at indbyde gæster til delegeretmødet.

paragraf 9

Stk. 1 Ordinært delegeretmøde afholdes hvert år i november/december måned. Indkaldelse skal ske med 

mindst 8 ugers varsel.

Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være indsendt til DUF senest 5 uger inden 

mødets afholdelse. Dispensation fra disse frister kan kun gives af delegeretmødet. 

Stk. 3 Opstilling af kandidater og suppleanter skal være indsendt 1 uge før mødets afholdelse. Kandidater, 

som man ønsker omtalt i materiale, der udsendes på forhånd, skal være indsendt senest 5 uger inden mødets 

afholdelse.

Stk. 4 Dagsorden, beretning, budget, regnskab, forslag til effektmål for strategier og forslag til kontingent 

tilstilles medlems- og observatørorganisationer på styrelsens foranledning senest fire uger inden mødet.

Stk. 5 Enhver organisation kan til delegeretmødet fremsætte forslag til udtalelser, der indeholder politiske 

holdninger, men ikke til aktiviteter eller opgaver, som DUF skal afholde.

Stk. 6 Udtalelser og ændringsforslag til budget eller kontingent, der ønskes behandlet på delegeretmødet, 

skal være indsendt til DUF senest 2 uger inden mødets afholdelse. Dispensation fra disse frister kan kun 

gives af delegeretmødet. Ændringsforslag til udtalelser skal være indsendt til DUF senest 3 dage før mødet. 

Disse må ikke ændre intentionen i den oprindelige udtalelse. Dirigenterne har beslutningskompetencen til at 

afgøre, hvorvidt et ændringsforslag ændrer intentionen i den oprindelige udtalelse.

Stk. 7 Valgperioder er 2-årige. Ordinært valg afholdes i ulige år.

paragraf 10

Stk. 1 Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes, såfremt styrelsen træffer beslutning eller en tredjedel af 

medlemsorganisationerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Delegeretmødet 

afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 2 Indkaldelse og dagsorden skal på styrelsens foranledning tilstilles medlems- og observatørorganisatio-

ner senest 3 uger før mødet.

paragraf 11

Beslutningerne på delegeretmødet afgøres ved simpelt relativt flertal (flest stemmer), hvor ikke særlige regler 

er fastsat i vedtægterne. Afstemning foretages skriftligt, såfremt 2 delegerede fremsætter ønske herom. 

Afstemning i henhold til § 13 skal dog altid foregå skriftligt.

Paragraf 12
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Stk. 1 På det ordinære delegeretmøde aflægger formanden under ansvar for styrelsen en mundtlig beretning, 

der supplerer styrelsens skriftlige beretning.

Stk. 2 

Dagsorden til ordinært delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende: 

  1. Vedtagelse af forretningsorden 

  2. Valg af dirigenter

  3. Valg af stemmetællere

  4. Beretning og godkendelse af denne 

  5. Vedtagelse af effektmål for strategier (i lige år) 

  6. Forslag til udtalelser

  7. Indkomne forslag

  8. Godkendelse af regnskab

  9. Fastlæggelse af kontingent for næste år 

10. Vedtagelse af budget for næste år

11. Valg af styrelse, styrelsessuppleanter, formand og næstformand (i ulige år)

12. Evt.

artikel V: styrelsen

paragraf 13

Stk. 1 Styrelsen består af:

a) DUFs formand

b) DUFs næstformand

c) 15 almindelige medlemmer.

Valgene sker for 2 år ad gangen. De under a), b) og c) nævnte, der skal repræsentere hver sin medlemsor-

ganisation, vælges sammen med hver sin på forhånd udpegede personlige styrelsessuppleant fra samme 

medlemsorganisation. Suppleanterne for formand og næstformand er dog kun suppleanter til styrelsen og 

indtræder ikke på de nævnte poster og udtræder af styrelsen igen, når der har været nyvalg til formands- el-

lers næstformandsposten.

Stk. 2 Ved valg af formand og næstformand kræves simpelt absolut flertal af de givne stemmer. Såfremt 

ingen af de opstillede kandidater opnår valg, gennemføres en 2. valgrunde mellem de to kandidater, der fik 

flest stemmer i 1. runde. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 3 Ved valg under pkt. c) er stemmesedlerne kun gyldige, for så vidt de indeholder navnene på 15 af 

de opstillede kandidater. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, der har betydning for valget af 

de 15 styrelsesmedlemmer, gennemføres en 2. valgrunde mellem de kandidater, der har opnået lige mange 

stemmer. I denne valgrunde skal stemmesedlerne for at være gyldige indeholde et antal navne svarende til 

det antal pladser, der mangler at besættes i styrelsen. Ved forsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 4 Såfremt såvel styrelsesmedlem som suppleant ophører med at repræsentere sin medlemsorganisation, 

jf. § 13, stk. 1, eller udtræder, kan der på det førstkommende delegeretmøde foretages suppleringsvalg, 

hvortil alle repræsentanter fra organisationer, der ikke i forvejen er repræsenteret i styrelsen, er opstillingsbe-

rettigede. Såfremt formands- eller næstformandsposten bliver ledig, nybesættes denne post ved det førstkom-

mende delegeretmøde. I den mellemliggende periode konstituerer styrelsen sig selv.
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paragraf 14

Stk. 1 Styrelsen leder, under ansvar for delegeretmødet, DUFs daglige arbejde som øverste beslutningsbe-

rettigede organ mellem delegeretmøderne. Styrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, 

næstformand plus 3 styrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Forretningsudvalget følger DUFs økonomi og er over for styrelsen ansvarlig for, at DUFs midler anven-

des under hensyntagen til trufne beslutninger.

Stk. 3 Styrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg til at varetage særlige af styrelsen fastsatte opgaver under hen-

syntagen til eventuelle forslag fra medlemsorganisationerne.

Stk. 4 Styrelsen udpeger repræsentanter til udvalg, kommissioner og lignende, hvor DUF lader sig repræsen-

tere.

Stk. 5 Styrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere regler for styrelsens og udvalgenes arbejde.

artikel Vi: tegningsret

paragraf 15

DUF tegnes af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan meddele fuldmagt.

artikel Vii: sekretariatet

paragraf 16

Sekretariatets hjemsted fastsættes af styrelsen.

paragraf 17

Styrelsen ansætter og afskediger sekretariatets lønnede personale. Styrelsen kan uddelegere denne kompe-

tence til forretningsudvalget og/eller sekretariatets daglige ledelse.

artikel Viii: økonomi

paragraf 18

Stk. 1 Kontingentet fastsættes af delegeretmødet. Kontingent forfalder hvert år til betaling pr. 1. januar og 

skal være betalt inden 1. april, da medlemsrettighederne ellers vil være bortfaldet. 

Stk. 2 Delegeretmødet fastsætter et gebyr for observatørorganisationerne.

paragraf 19

DUFs økonomi søges endvidere dækket af tilskud.

paragraf 20

Styrelsen skal årligt over for delegeretmødet aflægge driftsregnskab og opgøre status. Regnskabet følger fi-

nansåret. DUFs årsregnskab skal revideres af en af styrelsen valgt uafhængig statsautoriseret revisor. Hvert år 

vælger delegeretmødet for 2 år en delegeretmødevalgt revisor fra medlemsorganisationerne. Hvert år vælges 

en revisorsuppleant for de delegeretmødevalgte revisorer. Ved valg af delegeretmødevalgt revisor og revisor-

suppleant kræves simpelt absolut flertal af de afgivne stemmer. Såfremt ingen af de opstillede kandidater 
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opnår valg, gennemføres en 2. valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i 1. runde. Ved stem-

melighed foretages lodtrækning.

artikel iX: Vedtægtsændringer

paragraf 21

Stk. 1 Forslag til ændringer i DUFs vedtægter kan fremsættes af medlemsorganisationerne eller styrelsen. De 

af medlemsorganisationerne fremsatte forslag, der ønskes behandlet på førstkommende ordinære delegeret-

møde, skal være sekretariatet i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer 

skal ved styrelsens foranstaltning være afsendt til medlemsorganisationerne senest 4 uger før delegeretmø-

dets afholdelse.

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer, der skal behandles på et ekstraordinært delegeretmøde, udsendes med 

den i § 10, stk. 2, angivne frist.

Stk. 3 Vedtægtsændringer kan foretages på et delegeretmøde med 2/3 af de fremmødte delegeredes stem-

mer.

Stk. 4 Ændringer af vedtægterne træder i kraft ved afslutningen af det delegeretmøde, hvor de besluttes, hvis 

ikke andet fremgår af forslaget.

artikel X: opløsning aF duF

paragraf 22

DUF kan opløses efter regler for vedtægtsændringer (jf. § 21), dog skal det vedtages på 2 på hinanden 

følgende delegeretmøder med mindst 3 ugers mellemrum. DUFs formue skal i tilfælde af opløsning anven-

des i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den 

konkrete anvendelse af formuen træffes på det afsluttende delegeretmøde.

2-årige valgperioder er trådt i kraft i 1985, hvorefter valg finder sted på delegeretmøder i ulige år.

Ovenstående vedtægter blev vedtaget på DUFs ordinære rådsmøde den 19. maj 1957 og senest revideret på 

det ordinære delegeretmøde den 4. december 2010. 
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