
 

  

DUF delegeretmøde 1. december 2018 
På Nyborg Strand  

 

 

 

 

1. Åbning af delegeretmødet 

 

Kasper Sand Kjær bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2018. 

 

2. Vedtagelse af forretningsorden 

 

Kasper Sand Kjær fremlagde et forslag til forretningsorden.  

Forretningsordenen blev godkendt. 

 

Ændringsforslag 1: Johanna, Operation Dagsværk, motiverede forslaget om et nyt 

pkt. 8 om, at mishags- og glædesytringer ikke tolereres. Tilråb mv. er ikke kulturen i 

alle DUFs medlemsorganisationer. 

 

Ændringsforslag 2: Johanna, Operation Dagsværk, motiverede forslaget om et nyt 

pkt. 9 om, at forretningsordenen skal stemmes igennem ved simpelt flertal. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Ændringsforslag 3: Chris Holst Preuss fra Styrelsen motiverede forslaget om et nyt 

pkt. 10 og 11.  

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forretningsordenen inkl. ændringsforslag 2 og 3 blev vedtaget. 
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3. Valg af dirigenter 

 

Mai Villadsen og Alexander Grandt blev valgt som dirigenter.  

Morten Østergaard Sørensen blev valgt som sekretær. 

 

Dirigenterne konstaterede, at delegeretmødet var lovligt indkaldt.  

Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

 

Dirigenterne konstaterede, at der var 189 stemmeberettigede på delegeretmødet.  

 

 

4. Valg af stemmetællere 

 

Johannes Krøyer Magelund, Maria Ladegaard, Rasmus Jakobsen og Simon Raaby 

Poulsen (alle fra sekretariatet) blev valgt. 

  

5. Formandens beretning 

 

Kasper Sand Kjær aflagde beretning.  

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

6. Temapolitisk drøftelse 

 

Chris Holst Preuss præsenterede på vegne af DUFs styrelse den Temapolitiske 

drøftelse. 

 

Foreløbige 10 ønsker blev stemt igennem via gruppedialogerne og SMS 

afstemningen: 

1. Skolen skal give plads til fritidslivet 

2. Afskaf opholdskravet 

3. Alle børn og unge skal have mulighed for at nå deres potentiale 

4. Prioriter forebyggelse 

5. Danmark skal opfylde forpligtelserne i Parisaftalen 

6. En varm velkomst 

7. Afskaf omprioriteringsbidraget 

8. Individuel uddannelsesvejledning skal være en ret 

9. foreningslivet skal ikke modarbejdes af bureaukrati 

10. Danmark skal fortsat bakke op om menneskerettigheder 

 

Der er indkommet fire ændringsforslag: 

Ændring 1: 
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Tilføj: Verdensmål 

Udgår: Menneskerettigheder 

 

Afstemning: Ændring 1 blev ikke vedtaget. 

 

Ændring 2: 

Tilføj: Sænk pensionsalderen 

Udgår: En varm velkomst 

 

Afstemning: Ændringsforslag 2 blev vedtaget. 

 

Ændringsforslag 3 og 4: 

Tilføj: Bevar adgangen til den gode natur 

Udgår: Afskaf opholdskrav 

 

Afstemning: Bevar adgangen til den gode natur blev vedtaget 

 

Behandling af det samlede: 

Følgende 10 politiske ønsker til et nyt folketing blev vedtaget. 

1. Skolen skal give plads til fritidslivet 

2. Bevar adgangen til den gode natur 

3. Alle børn og unge skal have mulighed for at nå deres potentiale 

4. Prioriter forebyggelse 

5. Danmark skal opfylde forpligtelserne i Paris-aftalen 

6. Sænk pensionsalderen 

7. Afskaf omprioriteringsbidraget 

8. Individuel uddannelsesvejledning skal være en ret 

9. Foreningslivet skal ikke modarbejdes af bureaukrati 

10. Danmark skal fortsat bakke op om menneskerettigheder 

 

 

7. Regnskab 2017 

 

Jens Nicolaj Harboe Malskær fremlagde årsregnskabet.  

 

Regnskabet blev vedtaget. 

 

8. Fastlæggelse af kontingent for 2019 

 

Jens Nicolaj Harboe Malskær fremlagde styrelsens forslag til kontingent for 2019. 

 

Forslaget blev vedtaget. 
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9. Budget for 2019 

 

Jens Nicolaj Harboe Malskær fremlagde styrelsens forslag til budget.  

 

Det samlede budget blev vedtaget.  

 

10. Valg af intern revisor og revisor suppleant 

 

Andreas Højmark Søndergaard, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, blev valgt 

som intern revisor. 

 

Thea Puggard Strand, Danske Studerendes Fællesråd, blev valgt som intern revisor 

suppleant. 

 

11. Politiske mål 

 

Kasper Sand Kjær præsenterede de politiske mål. 

 

Der var stillet 7 ændringsforslag til de politiske mål. 

 

Ændringsforslag 1 

Marina Janell fra DFUNK motiverede ændringsforslag 1. 

 

Ændringsforslag 1 blev ikke vedtaget. 

 

Ændringsforslag 2 

Ida Lang fra IMCC motiverede ændringsforslag 2. 

 

Ændringsforslag 2 blev vedtaget. 

 

Ændringsforslag 3 

Joakim Carstensen fra DUI Leg og Virke motiverede ændringsforslag 3 

 

Ændringsforslag 3 blev ikke vedtaget 

 

Ændringsforslag 4 

Pia Bjerre fra De grønne pigespejdere motiverede ændringsforslag 4. 

 

Ændringsforslag 4 blev vedtaget. 

 

Ændringsforslag 5 
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Ida Garder fra AFS Interkultur motiverede ændringsforslag 5. 

 

Thor fra Ungdomsringen motiverede ændringsforslag til ændringsforslag 5. 

 

Afstemning: ændringsforslaget til ændringsforslaget er vedtaget. 

Afstemning om ændringsforslag 5 inkl. ændringsforslag: vedtaget. 

Ændringsforslag 5 blev vedtaget inkl. ændringsforslag. 

 

Ændringsforslag 6 

Martin Thomsen fra KFUM og KFUK motiverede ændringsforslag 6. 

 

Ændringsforslag 6 blev ikke vedtaget. 

 

Ændringsforslag 7 

Joakim, DUI-Leg og Virke motiverede for ændringsforslag 7. 

 

Rasmus Kjær Slot, DSF: motiverede ændringsforslag til ændringsforslag.  

 

Afstemning om ændringsforslag til ændringsforslag: vedtaget. 

Afstemning om ændringsforslag 7: vedtaget. 

Ændringsforslag 7 blev vedtaget inkl. ændringsforslag. 

 

Samlet afstemning 

De samlede politiske mål inkl. ændringsforslag 2, 4, 5 og 7 blev vedtaget. 

 

12. Optagelse af nye medlemmer/observatørorganisationer 

 

Kasper Sand Kjær præsenterede punktet.  

Styrelsen har indstillet tre organisationer til at blive optaget som medlem af DUF og 

én organisation til at blive optaget som observatørorganisation i DUF: 

 

Studenterforum UC blev optaget som medlem i DUF. 

DUBAL blev optaget som medlem af DUF. 

Dyrenes Alliance blev optaget som medlem af DUF. 

 

Folkekirkens Nødhjælps Ungdom blev optaget som observatørorganisation i DUF. 

 

13. Forslag til udtalelser 

 

Morten Ahrendt fra LO-Ungdom præsenterede udtalelse 1. 

 

Afstemning af ændringsforslag 1: ikke vedtaget. 
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Afstemning af ændringsforslag 2: vedtaget. 

Afstemning af udtalelse 1 inkl. ændringsforslag 2: vedtaget.  

 

Martin Thomsen fra KFUM og KFUK præsenterede udtalelse 2. 

 

Afstemning af ændringsforslag: vedtaget 

Afstemning af udtalelse 2 inkl. ændringsforslag: vedtaget. 

 

14. Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

15. Forslag til vedtægtsændringer 

 

Ida Marie Andersen fra IMCC præsenterede det indkomne 

vedtægtsændringsforslag. 

 

Forslaget til vedtægtsændringen blev vedtaget. 

 

16. Eventuelt 

Ida; IMCC: vil opfordre alle MOer til at se på deres egne vedtægter med baggrund i 

den netop vedtagne vedtægtsændring. 

 

Troels, DDS: Tak til styrelsen for at være facilitatorer i dag, det levede op til alle Hal 

Kochs principper.  

 

Johanna, OD: vi stillede nogle forslag til forretningsorden tidligere i dag. Jeg går 

herhjem fra med en rigtig god følelse i maven, tak til dirigenterne, vi føler os taget 

alvorligt. 

 

Bo, DGS: tak til dirigentbordet, tak for en spændende dag. 

 

Tobias, KFUM-spejderne: alle unge skal med i fællesskabet, Semerkand Ungdom er 

kommet med i vores fællesskab.  

 

LU: ros til arrangementet, ros til styrelse, formand og dirigenter. Stigende 

polarisering. Vi er glad for at dyrenes alliance er kommet med i DUF selvom vi ikke 

er enige i alt. 

 

Søren fra URK: Der var mange ting som Hal Koch gav en chance, han gav 

mangfoldighed en chance, han gav også en varm velkomst når de kom op på 
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højskolen. Det har været overordnet et godt delegeretmøde, men der er rum for 

forbedring til næste år.  

 

Kasper, LO-Ungdom: Tak for et spændende møde, brug for fastere 

procedureafklaring forud for afstemning, bedre debatkultur næste gang, folk kan 

tage fejl eller være misinformerede.  

 

Alexander, KU: er alle medarbejdere på DUF på overenskomst? Ellers skulle vi måske 

starte der? 

 

 

17. Afslutning 

 

Kasper Sand Kjær afrundede den formelle del af mødet. 

 

 

 

 

Godkendt af dirigenterne: 

 

 

 

 

_______________________  __________________________ 

Mai Villadsen    Alexander Grandt 

 


