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TIDSPLAN
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08:30 – 10:00

ANKOMST, REGISTRERING OG MORGENMAD (90 MIN)
Udlevering af stemmemateriale, forslag og ændringsforslag, navneskilt m.m.
samt mulighed for en kop kaffe og en bid brød.

08:45 – 10:00

FORMØDER (75 MIN)
Mulighed for at grupperingerne kan mødes og forberede debatten.

10:00 – 10:10

ÅBNING (10 MIN)
Velkomst ved formanden, vedtagelse af forretningsorden og valg af dirigenter
samt fællessang.

10:10 – 10:20

KONSTITUERING (10 MIN)
Godkendelse af dagsorden, samværspolitik og stemmeberettigede, praktiske
oplysninger og valg af stemmetællere.

10:20 – 10:40

FORMANDENS BERETNING (20 MIN)
Formand for DUF Chris Preuss aflægger mundtlig beretning.

10:40 – 11:00

FORMANDENS BERETNING TIL DEBAT (20 MIN)

11:00 – 11:10

HOVEDTALER (10 MIN)
Hovedtaler: Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister

11:10 – 11:20

UDDELING AF FORENINGSPRISEN 2019 (10 MIN)
Foreningsprisen overrækkes af Ane Halsboe-Jørgensen til en forening, der i 2019
har gjort en særlig indsats for at styrke foreningslivet.

11:20 – 11:30

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER (10 MIN)

11:30 – 11:50

OPTAGELSE AF NYE MEDLEMMER/OBSERVATØRORGANISATIONER
(20 MIN)

11:50 – 12:50

TEMAPOLITISK DRØFTELSE 1. DEL (60 MIN)

12:50 – 13:50

FROKOST (60 MIN)

13:50 – 15:20

VALG (90 MIN)

15:20 – 15:30

REGNSKAB 2018 (10 MIN)
Årsregnskabet for 2018 fremlægges med efterfølgende debat.

15:30 – 15:40

GODKENDELSE AF BUDGET 2020 (10 MIN)
Styrelsens forslag til budget for 2020 fremlægges med efterfølgende debat af selve
forslaget og eventuelle ændringsforslag. Til sidst stemmer delegeretmødet om
budgettet.
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15:40 – 15:45

KONTINGENT 2020 (5 MIN)
Styrelsens forslag til medlemskontingentet for 2020 præsenteres og sættes til
afstemning.

15:45 - 16:05

PAUSE (20 MIN)

16:05 – 17:35

TEMAPOLITISK DRØFTELSE 2. DEL (90 MIN)

17:35 – 17:55

PAUSE MED KAFFE OG KAGE (20 MIN)

17:55 – 18:40

FORSLAG TIL UDTALELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL UDTALELSER
(45 MIN)
Forslagsstillere præsenterer forslag og ændringsforslag til udtalelser, og der debatteres efterfølgende. Til sidst stemmes der.

18:40 – 18:45

ANDRE FORSLAG (5 MIN)
Forslagsstillere præsenterer forslag og ændringsforslag, og der debatteres efterfølgende. Til sidst stemmes der.

18:45 – 18:55

EVENTUELT OG AFSLUTNING (10 MIN)
En mulighed for at gå på talerstolen med afsluttende bemærkninger og tak for i
dag.

18:55 – 19:15

PAUSE (20 MIN)
Mulighed for at trække i festtøjet eller speeddating.

19:15 – 21:15

MIDDAG (2 TIMER)
Lækker buffet med mulighed for at netværke samtidig.

FEST
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PUNKT
2
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PKT. 2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
– TILFØJELSE AF ET NYT PUNKT

Pkt. 8 Ændringsforslag til ændringsforslag til den temapolitiske drøftelse skal være indsendt
ved delegeretmødets start kl. 10 lørdag den 30. november.
Motivation:
DUFs styrelse indstiller en tilføjelse til forretningsorden vedr. behandlingen af temapolitisk
drøftelse 2019.
Forslagsstiller:
DUFs styrelse
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PUNKT
8

PKT. 8 ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEMAPOLITISK DRØFTELSE
ÆNDRINGSFORSLAG 1
Vedrørende side: 53
Vedrørende linjenummer: 35-36

Forslagstekst:
Derfor bakker vi op om en 70% reduktion af drivhusgasudledninger i 2030 og et mål om dansk
klimaneutralitet i 2040.
Motivation:
Hele verden skal nå klimaneutralitet i 2050, og det betyder, at nogen skal nå det mål tidligere.
Her er Danmark et oplagt foregangsland, da vi, med den måde vores samfund er bygget op på, i
høj grad har bidraget til klimakrisen og samtidig har nogle af de bedste teknologiske forudsætninger for at finde og implementere de nødvendige løsninger på bæredygtig vis.
Den danske ungdom er gennem DUF i en oplagt position til at udbrede sådanne ambitiøse klimamål, der bygger på internationale politiske aftaler såvel som videnskabelige anbefalinger og sund
fornuft, med de kommende generationers vilkår for øje.
Derudover er det værd at fremhæve, at Ungeklimarådet, som DUF har formandskabet for, kom
med samme anbefaling om dansk klimaneutralitet i 2040 til Klimaministeren i april 2019.
Forslagsstillere:
De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, KFUM og KFUK i Danmark, KFUM-Spejderne
i Danmark, DUI-Leg og Virke, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF og Danske Baptisters
Spejderkorps
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PKT. 13 FORSLAG TIL UDTALELSER
UDTALELSE 1:
ORDENTLIGE FORHOLD FOR ELEVER, LÆRLINGE OG STUDERENDE

Forslag til udtalelse:
Ordentlige forhold for elever, lærlinge og studerende er med til at sikre unges økonomiske trivsel
og mulighed for at engagere sig i demokratiske fællesskaber. Desværre kan vi se, at ungdommen i
stigende grad er presset på deres trivsel, praktik- og arbejdsforhold og levegrundlag under uddannelse. DUF mener, at gode og stabile økonomiske forhold under uddannelse, og når vi starter på
arbejdsmarkedet, er væsentligt for at kunne trives som ung.
DUF ser derfor med bekymring på tendenserne til, at flere og flere studerende ikke kan få deres
økonomi til at hænge sammen, og at SU for en stigende gruppe af unge ikke reelt kan dække leveomkostningerne. Ligeledes er det en stor udfordring, at rigtigt mange unge oplever, at mangel på
praktikpladser begrænser deres muligheder for at tage den uddannelse, de gerne vil have.
Mange erhvervsskoleelever fravælger at deltage i demokratifremmende arrangementer, da det går
ud over deres løn. Elever og lærlinge udelukkes derfor fra debatten, når de skal betale et deltagergebyr i form af daglønstab. Når uddannelses -og arbejdsforhold såvel som økonomien for unge er for
ringe, presser det flere til at fravælge det frivillige foreningsliv, hvilket DUF anser som en bekymrende udvikling.
DUF mener derfor, at gode økonomiske forhold under uddannelse og gode arbejds- og lærlingeforhold for unge på arbejdsmarkedet er en forudsætning for et godt ungdomsliv.
Derfor vil DUF arbejde for:
• At SU bevares
• At der er nok praktikpladser til alle unge på erhvervsskolerne
• At sikre et godt arbejdsmiljø for lærlinge og andre unge på arbejdsmarkedet
• At elever, lærlinge og studerende sikres, at deres demokratisk deltagelse ikke går ud over
privatøkonomien, samt sikre dem og andre unge at indgå i demokratiske fællesskaber
Motivation:
Ordentlige forhold under uddannelse for alle elever, lærlinge og studerende er en central ungdomsdagsorden. De økonomiske rammer for ungdommen har stor betydning for trivsel, muligheden for
at gennemføre en uddannelse såvel som at have tid til at engagere sig i samfundet og det frivillige
foreningsliv. Desværre ser vi en tendens til, at det bliver dyrere at være ung, der gør at flere og flere
elever og studerende f.eks. ikke kan leve af deres SU og er nødsaget til at fravælge det frivillige
foreningsliv af økonomiske grunde. Ligeledes er en stor udfordring for mange unge en mangel på
praktikpladser, der reelt begrænser unges mulighed for at tage den uddannelse, de gerne vil have.
Forslagsstillere:
Danske Studerendes Fællesråd, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskolernes ElevOrganisation & Studenterforum UC
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DUFs VEDTÆGTER
Rettelse til vedtægterne i delegeretmødehæfte side 147.
Sidste år til delegeretmøde 2018 blev et ændringsforslag vedtaget, som ikke var en del af den første
sending af delegeretmødehæftet 2019. Derfor nedenstående præcisering.
ARTIKEL V: STYRELSEN

Paragraf 13
Stk. 1 Styrelsen består af:
a) DUFs formand/-kvinde/-person
b) DUFs næstformand/-kvinde/-person
c) Tre medlemmer af forretningsudvalget (jf. § 14)
d) 14 almindelige medlemmer.
Valgene sker for 2 år ad gangen. De under a), b), c) og d) nævnte, der skal repræsentere hver sin medlemsorganisation, vælges sammen med hver sin på forhånd udpegede personlige styrelsessuppleant
fra samme medlemsorganisation. Suppleanterne for formand/-kvinde/-person og næstformand/
-kvinde/-person samt forretningsudvalget er dog kun suppleanter til styrelsen og indtræder ikke på
de nævnte poster og udtræder af styrelsen igen, når der har været nyvalg til posterne.
Stk. 2 Ved valg af formand/-kvinde/-person og næstformand/-kvinde/- person kræves simpelt absolut
flertal af de givne stemmer. Såfremt ingen af de opstillede kandidater opnår valg, gennemføres en
2. valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i 1. runde. Ved stemmelighed foretages
lodtrækning.
Stk. 3 Ved valg under pkt. c) er stemmesedlerne kun gyldige, for såvidt de indeholder navnene på
det antal kandidater, der skal vælges det antal kandidater, der skal vælges. Ved valg under pkt. d) er
stemmesedlerne kun gyldige, for så vidt de indeholder navnene på 10 af de opstillede kandidater.
Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, gennemføres en 2. valgrunde mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. I denne valgrunde skal stemmesedlerne for at være gyldige
indeholde et antal navne svarende til det antal pladser, der mangler at besættes. Ved forsat stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk. 4 E n kandidat har ved opstilling mulighed for at tilkendegive, hvilke af de i § 13. stk. 1 nævnte
poster vedkommende ønsker at stille op til.
Stk. 5 Såfremt såvel styrelsesmedlem som suppleant ophører med at repræsentere sin medlemsorganisation, jf. § 13, stk. 1 eller udtræder, kan der på det førstkommende delegeretmøde foretages
suppleringsvalg, hvortil alle repræsentanter fra organisationer, der ikke i forvejen er repræsenteret i
styrelsen, er opstillingsberettigede. Såfremt formands/-kvinde/-person eller næstformands/-kvinde/person posten eller poster til forretningsudvalget bliver ledig, nybesættes denne post ved det førstkommende delegeretmøde. I den mellemliggende periode konstituerer styrelsen sig selv.
Stk. 6 Såfremt en formand/-kvinde/-person, næstformand/-kvinde/-person eller et medlem af forretningsudvalget træder tilbage fra sin post men ønsker at fortsætte som almindeligt styrelsesmedlem,
konstituerer styrelsen sig selv på ny frem til førstkommende delegeretmøde jf. § 13 stk. 4.
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