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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 
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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

 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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 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.

 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 
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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 
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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.
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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

DUFs DELEGERETMØDE 2016  PUNKT 
5



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.

Så fl k i d d d

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. 
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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”.

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.

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

24

Er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation, 

der arrangerer forskellige sommerlejre, events, 

ledertræning og aktiviteter ved Apostolsk Kirkes 

sommerstævne.

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 

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.

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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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.

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.

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.  

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.

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.  

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.

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.

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.

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.

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.

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.

 

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. 

Er Danmarks grønne forening for børn og unge, 

der tilbyder naturoplevelser og gerne blander sig 

i den offentlige miljødebat. 

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.

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.

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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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.

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. 

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.

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.

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.

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.

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.

Er Danmarks største humanitære ungdomsorgani-
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OBSERVATØRORGANISATIONER

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.

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. 

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

 Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Suppleant Alexander Grandt Petersen

 Danske Baptisters Spejderkorps

Suppleant Katrine Færløv Christensen

 Youth for Understanding

Suppleant Tue Ellemann

 Venstres Ungdoms Landsorganisation

Suppleant Simon Lindkær 

 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Suppleant Rasmus Højmark

 KFUM-Spejderne i Danmark

Suppleant Anne Katrine Østerby Muldbjerg

 Danske Studerendes Fællesråd

Suppleant Yasmin Davali

 Ungdomsringen

Suppleant Thor Ekberg Bonde

 Det Danske Spejderkorps

Suppleant Troels Emil Boe

 Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening

Suppleant Lucas Skræddergaard

 DUI-LEG og VIRKE

Suppleant Kenneth F. Christensen

 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   

 Bifrost

Suppleant Anders Berner

 Ungdommens Røde Kors

Suppleant Mads Brix Baulund

 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

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

FOLDERE

DUFs KURSUSKATALOG

UDGIVELSER FRA DUFs INTERNATIONALE AFDELING

 – Danmarks Udviklingspolitiske og Humanitære Strategi
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DUFs MEDLEMSKABER

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

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. 

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. 

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.

DUFs DELEGERETMØDE 2016    PUNKT 
5



37

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).

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

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
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Dirigent   Dirigent
––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––
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