
Kom med til
dUFs delegeretmøde 2020

Vi glæder os til sammen med dig at se tilbage på året, der er gået i DUF og 
sammen fastsætte nogle mål for, hvad der skal ske i det kommende år.

 
Delegeretmødet foregår i år lørdag den 5. december på 

Vejen Idrætscenter. 

Sådan kommer du med 
Det koster 300 kr. at deltage i delegeretmødet, 

og du kan tilmelde dig på duf.dk.
Deadline for tilmelding er den 1. november 2020.

På duf.dk kan du læse om programmet, frister for indsendelse af forslag, 
udtalelser og ændringsforslag samt politiske mål.

Kære alle
Det er lige nu en udfordrende tid for vores foreningsfællesskaber og desværre kan corona også få 
en afgørende betydning for vores delegeretmøde. Lige nu gør vi i DUF alt for, at vi den 
5. december kan møde hinanden til et fysisk delegeretmøde. Et delegeretmøde, som selvfølgelig 
lever op til myndighedernes krav, og som foregår under nogle trygge rammer. 

Vi stræber efter et fysisk møde, fordi vi tror på værdien i at mærke fællesskabet, dyrke DUF-ånden 
og møde hinanden i foreningsdemokratiet. Samtidig vil vi gerne understrege, at vi til enhver tid 
tænker og planlægger ud fra de gældende retningslinjer. Vi ved, at der er usikkerheder forbundet 
med planlægningen af et fysiske møde i december, og vi holder derfor øje med myndighedernes 
retningslinjer. I vil derfor med udsendelse af delegeretmødehæftet den 6. november få besked, 
hvis vi er nødsaget til at ændre delegeretmøder til et digitalt format.

Vi håber, at I vil hjælpe os ved at give os de bedste muligheder for at planlægge rammerne. 
Vi vil derfor bede jer om:
1. At I overholder tilmeldingsfristen for jeres deltagelse i år. Antallet at deltagere er afgørende for 
vores planlægning af arrangementet, og derfor håber vi, at I er klar til at tilmelde jer senest den 
1.november. Selvfølgelig vil der være mulighed for at lave udskiftninger i holdet efterfølgende, 
hvis der fx opstår sygdom. 
2. At jeres organisationen henvender sig til DUF, hvis I har deltagere, der er særligt sårbare eller 
udsat i forbindelse med smitte. I sådanne tilfælde vil vi gøre, hvad vi kan for at sikre jeres 
deltagelse online på lige fod med andre deltagere. Deltagere, som er særligt sårbare kan 
undtagelsesvis benytte denne mulighed. Dette skal noteres i feltet ”særlige behov” ved 
tilmeldingen.

Har I spørgsmål i forbindelse med DUFs delegeretmøde, er I som altid velkomne til at tage fat i os.


