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årsberetning 2013

Forord
Foreninger for fremtiden
Aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til stærke fællesskaber, hvor unge udvikler deres identitet,
danner tætte venskaber og får et solidt socialt netværk. Det er kompetencer, som er en forudsætning
for et aktivt medborgerskab, og som på langt sigt vil gavne dem selv og samfundet.
Sådan lød en af konklusionerne i antologien ”Foreninger for fremtiden”, der blev lanceret i begyndelsen
af dette år. DUF har for første gang indsamlet ny viden om ungdomsorganisationernes betydning for
unges liv, trivsel og kompetencer og foreningernes bidrag til samfundet som helhed.
Knap halvdelen af den danske befolkning er eller har været aktiv i en ungdomsorganisation, som DUF
repræsenterer. Vi har et historisk ansvar for at dokumentere og synliggøre den betydning, unges foreninger har for ungdommen og kommende generationer. Det ansvar tager vi på os.

Flere unge stemmer
Det er ikke kun i foreningslokalet, vi styrker unges stemmer. Det gælder også i stemmeboksen. Ved det
seneste kommunal- og regionsrådsvalg fik DUF valgdeltagelsen blandt unge øget markant. 100.000
flere unge valgte stemmeboksen i stedet for sofaen på valgdagen.
Arbejdet med at demokratisere unge skal dog ikke kun ske ved valgene. Det kræver en løbende indsats.
Også derfor glæder vi os i DUF over, at vi har fået etableret skolevalg, der for første gang skal afvikles i
starten af det nye år.
Resultaterne, vi har opnået det forgangne år, viser, hvordan vi arbejder målrettet
for at indfri de effektmål, der besluttes på delegeretmødet. Derfor kan jeg kun
opfordre alle til at engagere sig i debatten om vores fælles mål, så vi får det
bedst mulige afsæt til det fremadrettede arbejde.
Året bød også på et skifte på generalsekretærposten. Vi har sagt farvel
til Kåre Månsson, der efter syv år har valgt at takke af. Der skal lyde en
stor tak til Kåre for indsatsen og et hjerteligt velkommen til Henriette
Laursen, der fremover vil lede DUFs sekretariat.

Jeg ønsker jer alle et godt delegeretmøde.

Signe Bo
Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
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Årsberetningens opbygning
Årsberetningen er bygget op omkring DUFs tre strategiske områder, Unge og demokrati, Unge og foreninger
og Internationalt. For hvert område har styrelsen vedtaget en strategi, der sikrer, at DUF er i stand til at
prioritere, fokusere og arbejde langsigtet. Hver strategi tager udgangspunkt i et effektmål og udmønter sig i
en række strategiske mål med dertilhørende initiativer og handlinger.
Beretningen giver desuden et overblik over DUFs medlemmer, styrelse, udvalg, sekretariat og aktiviteter i 2014.
Den skriftlige beretning fungerer sammen med formandens mundtlige beretning som en afrapportering til
delegeretmødet.

DUFs tre strategiske områder
Delegeretmødet 2013 gav mandat til styrelsen til at implementere en samling af DUFs daværende syv strategier. Styrelsen har i løbet af foråret 2014 foretaget implementeringen og arbejder nu med følgende tre strategiske områder:

➜

Unge og demokrati: Unges deltagelse og samfundsengagement (DUFs samfundsmæssige legitimitet)

➜

Unge og foreninger: Rammevilkår og foreningsudvikling (DUFs legitimitet over for medlemsorganisationerne)

➜

Internationalt: Styrkelse af medlemsorganisationernes internationale engagement samt organisationsudvikling af ungdomsorganisationer i MENA-regionen og udviklingslande (eksternt finansieret område)

Hvert andet år udarbejder styrelsen en toårig strategi for de tre områder på baggrund af effektmål, der vedtages af delegeretmødet. På nuværende tidspunkt er der vedtaget etårige strategier for Unge og demokrati
og Unge og foreninger som en del af overgangen til samlingen af de strategiske områder. Derfor fremsætter
styrelsen igen i 2014 forslag til effektmål for Unge og demokrati og Unge og foreninger.
Mens effektmålene for Unge og demokrati og Unge og foreninger vedtages på delegeretmødet, behandles
effektmål og strategi for det internationale område udelukkende i styrelsen.
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Unge og demokrati
DUFs målsætning for 2014-2015 er at øge unges deltagelse i det repræsentative demokrati, både ved
offentlige valg og gennem unges engagement i det repræsentative demokratis understøttende strukturer.
Flere unge stemmer til Europa-Parlamentsvalget 2014
DUF ønsker at øge valgdeltagelsen blandt unge primært
førstegangsvælgere til de offentlige valg. Under overskriften
’Valget er dit. Stem for demokratiet’ stod DUF i spidsen
for den største danske vælgermobilisering til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 og folkeafstemningen om
Danmarkstilslutning til den fælles europæiske patentdomstol. I samarbejde med Udenrigsministeriet, Økonomi- og
Indenrigsministeriet, Danske Regioner og 25 kommuner fordelt ud over hele landet uddelte DUF ca. 800.000 mærkater
til synliggørelse af vælgernes opbakning til demokratiet samt
udsendte næsten 200.000 SMS-påmindelser om valget til
unge vælgere mellem 18-29 år.

Unges styrkede hverdagsengagement i demokratiet
Det er DUFs mål at øge unges hverdagsengagement i
samfundet og deltagelse i det repræsentative demokratis
understøttende strukturer. I 2014 indgik Folketingets partier
en ny medieaftale, der blandt andet efter ønske fra DUF
indebærer, at Danmarks Radio forpligtes til at styrke og
udvikle formidlingen af samfundsstof og aktualitet overfor
unge samt understøtte formidlingen af det første Danske
Skolevalg i 2015.
DUF prioriterede udviklingen af det første Danske Skolevalg
højt i årets arbejde. Valget bliver afviklet første gang den
26. januar 2015 efter et forløb for eleverne på 8.-10. klassetrin. Eleverne motiveres gennem det forudgående forløb til

Den 4. juni 2014 blev undersøgelsen af valgdeltagelsen ved

selv at tage stilling, engagere sig aktivt i samfundsmæssige

kommunalvalget den 19. november 2013 præsenteret. Resul-

spørgsmål og samtidig opnå en fortrolighed med valghand-

taterne viste, at den målrettede mobiliseringsindsats løftede

lingen.

valgdeltagelsen, og DUFs SMS-udsendelser ved KV2013

30

havde den største mobiliseringseffekt blandt unge. Valgdel-

DUF fulgte i 2014 op på det landsdækkende kodeks for de

tagelsen steg med 9,7 procent blandt de 18-29-årige sam-

samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til

menlignet med kommunalvalget 2009.

ungdomsuddannelserne samt deres mulighed for at møde og
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engagere unge i demokratiet. I samarbejde med kredsen af

I 2014 afsluttedes projektet Unges motivation for politisk

aktører bag kodekset blev der foretaget en ekstern evalu-

deltagelse, der blev gennemført i samarbejde med CeFU.

ering. Resultatet heraf forventes fremlagt i begyndelsen af

Projektet øgede DUFs indsigt i forskellige typer af unges

2015, hvor der tages stilling til eventuelle yderligere tiltag

tilgang til politisk engagement og deltagelse.

for at bedre muligheden for ungdomsorganisationers adgang
til landets ungdomsuddannelser.

DUF søsatte i 2014 forskningsprojektet Unge i den politiske

offentlighed. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Køben-

DUF som vidensressource i Unge og demokrati
DUF ønsker at være den førende vidensressource udenfor
universiteterne indenfor området Unge og demokrati. I 2014
blev rollen yderligere befæstet med ca. 50 procent flere henvendelser fra interessenter, der efterspurgte DUFs viden om
unges deltagelse i demokratiet, end i 2013.

havns Universitet og skal give ny viden om blandt andet
unges demokratiske selvtillid og unges oplevelse af mediernes aktualitetsstof. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2015.
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Unge og foreninger
I 2014-2015 har DUF som målsætning at sikre medlemsorganisationernes
rammevilkår både nationalt og kommunalt samt understøtte medlemsorganisationerne i at sætte og nå egne mål. DUF skal også understøtte
medlemsorganisationernes muligheder og samarbejde lokalt.

DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår
nationalt
Kulturministeriet har i 2014 gennemført en udredning af
idrættens økonomi og struktur, og der er aftalt en stemmeaftale mellem alle folketingets partier om en ændring af
udlodningsloven. Ændringerne vil have effekt fra 2015.
Ændringerne betyder, at der fjernes økonomiske midler fra
foreningsidrætten. Midlerne tilføres ikke-foreningsbaserede
institutioner på idrætsområdet. DUF har i forbindelse med
ændringerne sikret, at VIFO – Videncenter for folkeoplysning – gøres permanent. Af negative påvirkninger for DUF
har man besluttet at indskrænke forskellige bestyrelser på
idrætsområdet, herunder Lokale- og Anlægsfonden, hvor DUF
mister sin faste plads. Derudover er det lykkedes at forhindre yderligere negative konsekvenser for DUF.

r
foto: mikal schlosse

foto: martin thaulow

DUF udgav i august ”Folkeoplysningsloven og religiøse
aktiviteter – juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder”.

DUF har i 2014 fastholdt samarbejdet med overskudsmodta-

Notatet er udarbejdet af advokatfirmaet Horten og har, ud

gerne blandt andet for at følge udviklingen på det delvist libe-

over mange henvendelser, affødt reaktioner fra Kulturmini-

raliserede spillemarked. Udviklingen går desværre i retning af

steren, som har skrevet brev til kommunerne vedrørende

en hurtig forværring af overskuddet på Danske Spils lotte-

sagen. Baggrunden for notatet er, at kommunerne har meget

rier. Udviklingen er så katastrofal, at DUF sammen med de

svært ved at tolke folkeoplysningslovens afsnit om religiøse

øvrige overskudsmodtagere har igangsat en indsats for politisk

foreningers rettigheder. Derfor har DUF fundet det nødven-

at finde en ny udlodningsmodel, der kan sikre et økonomisk

digt at bistå de religiøse medlemsorganisationer i denne

grundlag under det frivillige foreningsliv. Der sker i disse år

sag.

en rivende udvikling i danskernes spillevaner, som har undergravet den nuværende udlodningsmodel, hvor det kun er lot-

For DUF har det i 2014 været et hovedfokus at sikre med-

terierne, som bidrager til det frivillige foreningsliv. Ved den

lemsorganisationernes rettigheder og muligheder i forbindel-

delvise liberalisering lykkedes det DUF at få indsat et revisions-

se med implementeringen af ”Den åbne skole”. DUF har i

løfte i lovbemærkningerne i tilfælde af, at den nye model ikke

den forbindelse prioriteret at sikre lovgrundlaget for forenin-

var holdbar. Det viser sig nu, at dette var rettidig omhu.

gernes muligheder, samt rådgive medlemsorganisationer og
opbygge relationer til relevante aktører, såsom Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsfor-

DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår
kommunalt
DUF har i årets løb oplevet et stigende antal henvendelser
fra kommuner og foreninger i forbindelse med folkeoplysningssager. DUF går i stigende omfang ind og bistår foreninger juridisk, som uretmæssigt har fået afvist tildeling af
folkeoplysningstilskud eller har udfordringer med lokaler mv.
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ening mv.
DUF har i 2013 uddelt årets Ungdomskommunepris til
Kolding kommune, som viste sig stærkest i den samlede
vurdering af de tre parametre, som omhandler: 1) foreningslivets vilkår, 2) unges indflydelse i kommunen og 3) unges
muligheder for bolig, job og uddannelse.
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DUF støtter medlemsorganisationerne i at sætte
og nå egne mål
I 2014 har 60 ud af DUFs 70 medlemsorganisationer benyttet DUFs organisations-udviklingstilbud i form af uddannelser, netværk, sparring og konsulentbistand.
DUF har endvidere bistået 7 nydanske ungdomsorganisationer i at udvikle sig, hvilket er finansieret af Ministeriet for
Børn, ligestilling, integration og socialt arbejde. Det er DUFs
og ministeriets opfattelse, at DUF lykkes med at styrke organisationerne både medlemsmæssigt og ledelsesmæssigt.

været med til at kvalificere organisationsudviklingsarbejdet

DUF har konstant fokus på at tilpasse tilbuddene til medlems-

Desuden er der lige nu Krydsfeltprojekter i gang i 4 kommu-

organisationernes behov. Det er en spændende udfordring,

ner: Kolding, Herning, Køge og Roskilde, mens projekterne

men også et dilemma, at der fra deltageres side på den ene

er afsluttet i Esbjerg, Ringsted, Ålborg og på Vestegnen.

side efterspørges meget specialiserede tilbud, som skal ram-

Krydsfelt tilbyder kommuner og lokalforeninger i DUFs med-

me præcis i forhold til eget kompetenceniveau og organisati-

lemsorganisationer bistand og midler til at styrke deltagel-

onstype, og på den anden side efterspørges mulighed for at

sen af unge nydanskere i foreningslivet.

yderligere.

DUF understøtter medlemsorganisationernes muligheder
og samarbejde lokalt
DUF er engageret direkte i en del kommuner. I forhold til
folkeskolereformen følger DUF konkrete samarbejder lokalt
med henblik på at erfaringsopsamle og inspirere andre kommuner.

udveksle erfaringer på tværs af organisationer. Det er derfor
af afgørende betydning for relevansen af DUFs organisations-

DUF er ligeledes i gang med at lave grundigt analysearbejde

udviklingstilbud, at der er en diversitet, hvor nogle tilbud er

med henblik på at undersøge mulighederne for et formalise-

meget specialiserede og andre har bredere målgrupper. DUF

ret servicetjek af foreningslivet. Målet er at gøre DUF i stand

evaluerer løbende alle tilbud, og tilfredshedsgraden for 2014

til at give udviklingsbud på, hvordan foreningsmodellen som

ligger på i gennemsnit 4,1 ud af 5 mulige.

organiseringsform skal udvikle sig for også i fremtiden at
være mere attraktiv for unge at engagere sig i end de selvor-

DUF har i 2013-2014 haft et samarbejde med Center for

ganiserede og de projektorganiserede initiativer.

Ungdomsforskning vedrørende en undersøgelse om, hvorfor
unge er aktive i politiske ungdomsorganisationer. Arbejdet

DUF uddelte i 2013 foreningsprisen til SUMH for deres

afsluttedes med et seminar for ledelserne i de politiske ung-

projekt ”Vi går foran”, hvor 30 rollemodeller med forskel-

domsorganisationer.

lige handikap blev uddannet i foreningskompetencer og
projektledelse.

DUF har i 2014 styrket kompetencerne vedrørende foreningsjura, vedtægtsarbejde mv. i foreningslivet. Dette har
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Internationalt
Målsætningen for det internationale arbejde under DUF i 2012-2014 har været at styrke medlemsorganisationernes internationale engagement samt at sikre, at ungdomsorganisationer i udviklingslandene og MENA-regionen har øget kapacitet og større indflydelse på de samfund, de indgår i.
Ny civilsamfundspolitik med fokus på unge
Danmark fik i juni 2014 en ny civilsamfundspolitik, som er
med til at lægge rammerne for DUFs internationale arbejde i
de kommende år. DUF har lagt et stort arbejde i at bidrage til
politikken. Politikken nævner puljemidler via paraplyorganisationer, og den nævner unge som særligt vigtige forandringsaktører. Der er således grundlag for, at DUFs medlemsorganisationer også i fremtiden får mulighed for at engagere sig i og
bidrage til det danske udviklingssamarbejde.

Øget fokus på samfundsindflydelse
I april 2014 trådte et nyt sæt retningslinjer for de internationale puljer i kraft. Retningslinjerne beskriver de krav, som
projekter under de internationale puljer skal leve op til, samt
de mål, som indsatserne skal bidrage til. De nye retningslinjer
har øget fokus på forandringer på samfundsniveau. Gennem
DUFs rådgivning og læringstilbud kan medlemsorganisationer
blive klædt på til at bidrage til at påvirke beslutningstagere i
de lande, som de internationale projekter foregår i.

nale projekter i Marokko. De deltagende organisationer får
intensiv støtte til at finde en samarbejdspartner, får viden
om Marokko, en fælles rejse dertil og meget mere. EXPLORE
afvikles for første gang i efteråret 2014 og vil formodentlig
blive gentaget i 2015 blot med fokus på Tunesien. Der bliver
i 2014 afholdt 21 internationale læringsaktiviteter. I perioden
januar til september 2014 deltog 256 personer i de internationale læringsaktiviteter.

Undersøgelse af projekternes langsigtede effekter
DUF har iværksat en omfattende undersøgelse af effekterne
af medlemsorganisationernes projekter i 2006-2013. Undersøgelsen løber i hele 2014 og omfatter både spørgeskemaundersøgelse og feltstudier i fem forskellige lande i udviklingslandene og i MENA-regionen. I undersøgelsen lægges der
vægt på de forandringer, projekterne har resulteret i på individ-, organisations- og samfundsniveau. Det bliver også undersøgt, hvad de involverede medlemsorganisationer har fået ud
af deres internationale engagement.

Særlig indsats for mindre erfarne medlemsorganisationer
EXPLORE er et nyt læringstilbud, hvor mindre erfarne medlemsorganisationer kan blive hjulpet i gang med internatio-
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Økonomi og tipsmidler
DUFs økonomi
DUFs økonomiske resultat for 2013 blev et overskud på 87.152 kroner. Til sammenligning lå overskuddet
i 2012 på 1,458 mio. kroner. Omsætningen for 2013 blev i alt 30,4 mio. kroner, og der var i gennemsnit
ansat 36,1 årsværk (inkl. tipsadministrationen). Se i øvrigt DUFs årsregnskab 2013.

DUFs administration af tipsmidler
Udgifterne til administration af tipsmidlerne var 2,482 mio. kroner i 2013 i forhold til 2,867 mio. kroner i
2012. I alt 2,7 årsværk har været beskæftiget med administration af tipsmidlerne. Se i øvrigt DUFs årsregnskab for 2013 og Tipsårsberetningen 2013.

Tipsmidler og støtteordninger
DUF administrerer uddelingen af tipsmidler til samfundsengagerende og foreningsengagerende børne- og
ungdomsorganisationer i Danmark. I 2013 uddelte DUF 128 mio. kroner i driftstilskud til landsorganisationer, 0 kroner i anlægstilskud til landsorganisationer og 2,0 mio. kroner i InitiativStøtten til nye og udviklende
projekter for og med børn og unge. DUF uddelte desuden 315.000 kroner i støtte fra Integrationspuljen, der
finansieres af Integrationsministeriet.
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DUFs medlemmer og observatører
• Medlemsorganisationer

• Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger

• 4H

• Landsforeningen Natur & Ungdom

• Adventistspejderne

• Landsgardeforeningen

• Afrika InTouch

• Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

• AFS Interkultur

• Liberal Alliances Ungdom

• Apostolsk Kirkes Børn og Unge

• LO-Ungdom

• Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

• Luthersk Missions Ungdom

• Bifrost

• Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund i Danmark

• Børne- og Ungdoms Oase

• Missionsforbundets Børn og Unge

• CISV Danmark

• Musik & Ungdom

• Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

• Netværket af Ungdomsråd

• Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse

• Operation Dagsværk

• Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

• Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening

• Danmarks Unge Katolikker

• Radikal Ungdom af 1994

• DATS – Landsforeningen for dramatisk virksomhed

• Red Barnet Ungdom

• Dansk Anatolien Ungdom

• Sammenslutningen af Unge Med Handicap

• Dansk Blindesamfunds Ungdom

• Semerkand Ungdom

• Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

• Socialistisk Folkepartis Ungdom

• Dansk Folkepartis Ungdom

• Socialistisk Ungdoms Front

• Dansk Handicap Forbund –  Ungdomskredsen

• Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger

• Dansk ICYE

• Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

• Dansk Skoleskak

• Ungdommens Røde Kors

• Danske Baptisters Spejderkorps

• Ungdomsringen

• Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

• Venstres Ungdoms Landsorganisation

• Danske Døves Ungdomsforbund

• Youth for Christ – Danmark

• Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

• Youth for Understanding – Danmark

• Danske Skoleelever
• Danske Studerendes Fællesråd
• De grønne pigespejdere

Observatørorganisationer

• De Gule Spejdere i Danmark

• Adventistspejderne

• Det Danske Spejderkorps

• Dansk Blindesamfunds Ungdom

• DUI-LEG og VIRKE

• Danske Døves Ungdomsforbund

• Erhvervsskolernes Elev-Organisation

• Dansk Folkepartis Ungdom

• Europæisk Ungdom

• Dansk Handicap Forbund – Ungdomskredsen

• Foreningen for Unge Nydanskere

• Foreningen for Unge Nydanskere

• Frelsens Hærs Børne- og Ungdomsarbejde

• Internationalt Forum

• Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

• Konservative Studerendes Landsorganisation

• The International Medical Cooperation Committee

• Liberal Alliances Ungdom

• Internationalt Forum

• Netværket af Ungdomsråd

• Israelsmissionens Unge

• Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

• KFUM og KFUK i Danmark
• KFUM-Spejderne i Danmark
• Konservative Studerendes Landsorganisation
• Konservativ Ungdoms Landsorganisation
• LandboUngdom
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DUFs styrelse
Styrelsen står for ledelsen af DUF imellem delegeretmøderne, der er DUFs højeste myndighed. I 2014 har
styrelsen holdt fem møder og et seminar. Styrelsen har fokuseret på den overordnede og strategiske ledelse
af DUF, herunder udviklingen af strategier for DUFs tre strategiske områder. Styrelsens udvalg har med et
solidt arbejde varetaget deres respektive områder.
Signe Bo, formand

KFUM og KFUK i Danmark

Suppleant Erik Vad Brændgaard
Henrik Oversø, næstformand

Ungdomsringen (03.09.2014-)

Suppleant Søren Olsen
Alexander Grandt Petersen, næstformand

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (-03.09.2014)

Suppleant Jakob Sørensen
Andreas Højmark Andersen

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Suppleant Christian Bylund
Anne Kathrine Østerby

KFUM-Spejderne i Danmark

Suppleant Lea Tolstrup
Elli Kappelgaard

Afrika InTouch

Suppleant Marta Emilie Aagaard
Frederik Giese

Ungdommens Røde Kors

Suppleant Mathias Mølsted Andersen
Heidi Klokker

Danske Studerendes Fællesråd

Suppleant Pernille Høj
Ida Birkvad Sørensen

CISV Danmark

Suppleant Rasmus Schäffner Jacobsen
Jens Husted

Venstres Ungdoms Landsorganisation

Suppleant Chris Preuss
Kasper Sand Kjær

LO-Ungdom

Suppleant Simon Ørbæk
Jonas Maibom Pedersen

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

Suppleant Morten Skrubbeltrang
Mathilde Fruergaard

Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Phillip Adam Dimsits Lerer

Erhvervsskolernes Elev-Organisation

Suppleant Rasmus Holme Nielsen
Nanna Frisch Kjølholt

De grønne pigespejdere

Suppleant Cecilie Bernhard Hansen
Stinne Kirketerp

Bifrost

Suppleant Anders Berner
Vera Roll Rosenbeck
Suppleant Agnete Vienberg Hansen
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Danske Skoleelever
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DUFs udvalg
Forretningsudvalget
Signe Bo

KFUM og KFUK, DUFs formand

Alexander Grandt Petersen

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Andreas Højmark Andersen

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Jens Husted

Venstres Ungdoms Landsorganisation

Heidi Klokker

Danske Studerendes Fællesråd

InitiativStøtte-udvalget
Vera Roll Rosenbeck

Danske Skoleelever, udvalgsformand

Andreas Plum Forrest

CISV Danmark

Anna Vixø Vistesen

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

Christopher Ilfelt

SF Ungdom

Jens Nicolai Malskær

Det Danske Spejderkorps

Niels Wulff Vissing

Netværket af Ungdomsråd

Søren Olsen

Ungdomsringen

Ekstern ressourceperson:

Jonas Vandall Zimsen, Bifrost

MENA-DK-udvalget
Steen Fagerberg

IMCC, udvalgsformand

Ane Willumsen

Ungdommens Røde Kors

Christian Ørslund

Landsgarderforeningen

Kim Viggo Nielsen

KFUM-Spejderne i Danmark

Maja Toft Løvbakke

Bifrost

Rasmus Schäffner Jacobsen

Youth for Understanding – Danmark

Simone Madsen

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Projektpuljeudvalget
Rasmus Jakobsen

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, udvalgsformand

Cathrine Næsby

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Isak Kornerup Houe

Sammenslutningen af Unge med Handicap

Kristian Simonsen

KFUM og KFUK

Lærke Aaboe-Jacobsen

Det Danske Spejderkorps

Maria Nietche Hastrup

De Grønne Pigespejdere

Sarah Wolf

Ungdommens Røde Kors

Tipsudvalget
Louise Juul Jensen

DUI-LEG og VIRKE, udvalgsformand

Alexander Grandt

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Anders Berner

Bifrost

Jens Husted (01.10.2014 -)

Venstres Ungdoms Landsorganisation

Morten Østergaard (- 01.10.2014)

Venstres Ungdoms Landsorganisation

Peter Munk Poulsen

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse

Robert Holst Andersen

Danske Skoleelever

Signe Bo

KFUM og KFUK

Eksterne ressourcepersoner:

Benny Agergaard, Det Danske Spejderkorps, og Brian Larsen, Ungdomsringen
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DUFs sekretariat
Generalsekretariat
Generalsekretær

Henriette Laursen

Studentermedarbejder

Mette Kjær Damholdt Sørensen

Kommunikation og eksterne relationer
Kommunikationschef

Søren Gisselmann

Kommunikationskonsulent

June Risum Scheibel

Kommunikationskonsulent

Christian Klauber

Politisk konsulent

Thomas le Dous

Studentermedarbejder

Cecilie Meldgaard Goth

Studentermedarbejder

Viktor Grønne

National afdeling
National chef

Bente Ryberg

Juridisk konsulent

Annemette Lomholdt Gade

Organisationskonsulent

Anna G. Jensen

Organisationskonsulent

Henrik Bang Bjørgo

Organisationskonsulent

Helena Hanna Holm

Politisk konsulent

Jens Nygaard Nielsen

Politisk konsulent

Jonas Manthey Olsen

Politisk konsulent

Morten Østergaard

Studentermedarbejder

Mikkel Mejling Andersen

Studentermedarbejder

Nihad Hodzic

Studentermedarbejder

Marcus Salomon

International afdeling
International chef

Helene Horsbrugh

International konsulent

Anne Nybo

International konsulent

Katrine Christiansen

International konsulent

Helle Joensen

International konsulent

Nina Christine Lundbye

International konsulent

Sidsel Koordt Vognsen

International konsulent

Sille Wiberg Hedegaard

Projektleder

Lasse Tørslev

International programmedarb.

Marie Engberg Helmstedt

International programmedarb.

Vibeke Møller Thomsen

International programmedarb.

Jesper Jais Nørgaard

Studentermedarbejder

Kasper Bjerring Petersen

Administration og tipsadministration
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Administrationschef

Jesper Kejlhof

Specialkonsulent

Jakob Harbo Kastrup

Juridisk konsulent

Jussi Johansen

Administrativ koordinator

Mia Syberg

Regnskabsassistent

Rie Nortoft

IT-studentermedarbejder

Jonas Høye Kristiansen

Altmuligmand

Ove Wikander

Kontorelev

Ryan Bravo

delegeretmøde 2014

Udgivelser
Beretninger
Årsberetning 2013
Delegeretmødeberetning 2014

Medlemsservice
DUFs kursuskatalog – 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014
Refleks 2014
Bestem 2015

DUF Fakta
Folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter
Folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter (resumé)
Retningslinjer for Projektpuljen og MENA Puljen

DUF Fokus
Magasinet DUF Fokus, september 2014

DUF Folder
Læs-let folder om antologien: ”Foreninger for Fremtiden. Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund”.

DUF Guide
Guidelines for the Project Pool and the MENA Pool

Antologi
”Foreninger for Fremtiden. Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for
unges liv og det danske samfund”

Website
Websitet stem.dk i forbindelse med EP-valget 2014.

Der er herudover udgivet en lang række publikationer om DUFs arrangementer.
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Kalender 2014
Unge og demokrati
29. januar

Demokratinetværk, København

31. januar

EPV2014 Koordinering med Europa-Parlamentets kontor i Danmark, København

31. januar

EPV2014 Koordinering med Udenrigsministeriet, København

4. marts

EPV2014 Koordinering med KL, København

17. marts

Inputmøde på DUFs Demokratiarbejde 2014

23. april

Præsentation af Det Danske Skolevalg, Folketinget

8. maj

DM i Debat indledende runde 1, København

20. maj

DM i Debat indledende runde 2, København

25. maj

Valg til Europa-Parlamentet og Folkeafstemning

4. juni

Offentliggørelse af KV2013 forskningsresultater, Folketinget

13. juni

Workshop: Skolevalg, Bornholm

13. juni

DM i Debat semifinale, Bornholm

14. juni

DM i Debat finale, Bornholm

30. juni

Skolevalgskoordinering, Folketinget

19. august

Kontaktgruppemøde om Skolevalg

24. september

Skolevalgskoordinationsmøde, Folketinget

13. oktober

Kontaktgruppemøde om Skolevalg

26. november

Kontaktgruppemøde om Skolevalg

Unge og foreninger
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30. januar

Lancering af antologien ’Foreninger for Fremtiden’

5. februar

Krydsfelt informationsmøde: Politiske ungdomsforeninger, Køge

19. februar

Krydsfelt informationsmøde, Roskilde

21. februar

Kulturministeriets udviklingsseminar om vision for Folkeoplysningen

25. februar

Krydsfelt informationsmøde: Politiske ungdomsforeninger, Roskilde

28.-30. februar

Kursus for kommunale embedsmænd i ’Professionel facilitering af frivillige’

Februar-april

Lederuddannelse: Bestem

Februar-juni

Netværk for sekretariatsledere Øst (3 møder)

Februar-november

Netværk for sekretariatsledere Vest (6 møder)

3. marts

Sparring og brainstorm om tværpolitisk netværk, Køge

5. marts

Fyraftensmøde: Kreativ idéudvikling

11. marts

Temamøde: Regnskaber, tips og regnskabskultur

11. marts

Krydsfelt informationsmøde, Herning

26. marts

Fyraftensmøde: Grafisk facilitering

27. marts

Netværksmøde: Tværpolitisk netværk, Køge

27. marts

Workshop: Unges engagement i politisk arbejde

3. april

Oplæg om Folkeoplysningsloven, DDS og De grønne pigespejdere

delegeretmøde 2014

5. april

Foreningernes dag: Udvikling og workshops i partnerskabsprojektet

23.-24. april

Netværksdøgn for udviklingskonsulenter

25. april

Konference om Folkeoplysning

26. april

Konference om Den åbne skole, Gladsaxe kommune

28. april

Konference om Den åbne skole, Fredensborg kommune

29. april

Københavns kommunes netværksseminar om ’Den åbne skole’

13. maj

Oplæg om Folkeoplysningsloven, LMU Hillerød

14. maj

KL-seminar om ’Den åbne skole’

20. maj

Oplæg om Folkeoplysningsloven, DUI-Leg & Virke

21. maj

Oplæg om Folkeoplysningsloven, FDF

22. maj

Konference om Foreningsdanmarks betydning for demokrati mv.

28. maj

Konference om ’Den åbne skole’, Frederiksberg kommune

12.-15. juni

Folkemøde, Bornholm

19. juni

Konference om ’Den åbne skole’, Esbjerg kommune

Juni-december

Ung til Ung Krydsfeltprojekt, Herning

12. august

Seminar om elektronisk indhentning af børneattester

13. august

Topmøde om Folkeskolen

19. august

Krydsfelt informationsmøde: Politiske ungdomsforeninger, Herning

August-november

Etnisk madskole under Krydsfelt-Roskilde

4. september

Samrådsmøde om skolereformen

6. september

Kick-off dag for Køge Ungeråd i Krydsfelt

12.-14. september

Uddannelsesweekend: Refleks

29. september

Fyraftensmøde: Forandringsledelse – fra planlægning til effekt

September-december

Krydsfelt-teater, Herning

2. oktober

Møde i Kulturministeriet vedr. konference om ’Den åbne skole’

7. oktober

Opfølgningsdag for kommunale embedsmænd i forbindelse med kurset ’Professionel facilitering’

7. oktober

Samrådsmøde om skolereformen

9. oktober

Seminar om elektronisk indhentning af børneattester

23.-24. oktober

Årsmøde i Skolelederforeningen

30. oktober

Undervisningsministeriets konference om ’Trivsel i folkeskolen’

31. oktober

Spejderprojekt, Roskilde

Oktober-november

Lancering af pilotprojekt: Politik i skolen

6. november

Netværksdag for udviklingskonsulenter

19. november

Fyraftensmøde: Leadership pipeline

December

Introduktionsmøde: Kom godt i gang med Relationwise

Løbende: Processer med partnerskabsorganisationer, bevillinger fra integrationspuljen, møder med
medlemsorganisationernes lokalforeninger og lokale interessenter.
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Internationalt
14. februar - 1. marts

Ungdomslederkursus (forår), Kolding

19. februar

Fyraftensmøde: Internationale muligheder i DUF

19. februar

Fyraftensmøde: Nye retningslinjer: rettigheder og udvikling

8. - 9. marts

LFA-kursus (Logical Framework Approach), København

11. marts

Fyraftensmøde: Nye retningslinjer: rettigheder og udvikling, Århus

12. marts

Åbent skriveværksted, Århus

18. marts

Fyraftensmøde: Få styr på økonomien i dit internationale projekt

3. april

Fyraftensmøde: LGBT-spørgsmål i internationalt projektarbejde

24. april

Fyraftensmøde: Fortalervirksomhed, rettigheder og udvikling

3. - 15. maj

Internationalt projektstyringsseminar i Marokko

4. juni

Obligatorisk evalueringsseminar (forår)

10. juni

Workshop med Dialogambassadørerne: Styrk dit internationale arbejde
gennem dialog
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21. august

Åbent skriveværksted

28. august - 12. september

Ungdomslederkursus efterår, København

23. september

Uddannelse: EXPLORE: MAROKKO

27. - 28. september

Seminar: Dialog - ikke bare snak

4. oktober

Uddannelse: EXPLORE: MAROKKO

5. oktober

Debriefing med hjemvendte ungdomsledere

7. oktober

Fyraftensmøde: Projektledelse på tværs af grænser

4. - 5. november

Seminar: Køn og rettigheder

15. november

Uddannelse: EXPLORE: MAROKKO

18. november

Obligatorisk evalueringsseminar

delegeretmøde 2014

Medlemskaber
Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Henrik Bang Bjørgo, organisationskonsulent, DUF

Dansk Flygtningehjælp
Jesper Kejlhof, administrationschef, DUF

European Youth Forum (YFJ)
Friluftsrådet
Krogerup Højskole
Signe Bo, formand for DUF, KFUM og KFUK i Danmark
Henrik Oversø, næstformand i DUF, Ungdomsringen
Henriette Laursen, generalsekretær, DUF

Mellemfolkeligt Samvirke
Andreas Dybkjær-Andersson, medlem af Afrika InTouch

Unicef Danmark
Ida Birkvad Sørensen, medlem af DUFs styrelse for CISV Danmark
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Repræsentationer
EU-specialudvalget vedr. Uddannelse og Ungdom, Undervisningsministeriet
Jens Nygaard Nielsen, politisk konsulent, DUF

EU – Expert Group on Youth Work Quality Systems in EU Member States
Ida Birkvad Sørensen, medlem af DUFs styrelse for CISV Danmark

Institut for Flerpartisamarbejde
Marie Borum, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Morten Dahlin, Venstres Ungdoms Landsorganisation

Kontaktudvalget for Europa 2020-strategien
Signe Bo, formand for DUF, KFUM og KFUK i Danmark
Jens Nygaard Nielsen, politisk konsulent, DUF

Lokale- og Anlægsfonden
Kåre Månsson, tidl. generalsekretær, DUF

Globalt Fokus
Helene Horsbrugh, international chef, DUF

NORDBUK – Nordisk Børne- og Ungdomskomité
Mia Rangholm Warming, Det Danske Spejderkorps

Rådet for Børns Læring
Miranda Wernay Dagsson, Danske Skoleelever
Jonas Manthey Olsen, politisk konsulent, DUF

Rådet for Menneskerettigheder
Heidi Klokker, medlem af DUFs styrelse for Danske Studerendes Fællesråd

Ungdomsboligrådet
Danske Studerendes Fællesråd

Udvalget for Ungdom og Uddannelse under Styrelsen for International Uddannelse
Gwen Gruner-Widding, Danske Studerendes Fællesråd
Line Vestergaard Lauritzen, Dansk ICYE
Stanislav Stanchev, Europæisk Ungdom
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