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REFERAT AF LS-MØDE 05. DEC. 2016  

 

Tidspunkt: 16.30 – 20.30 Sted: Gummi Tarzan, Hejrevej 
 

Deltagere: Rasmus, Henrik, Diana, Anna Sofie, Espen, Troels, Amalie, Simon, Søren, Anders, Jacob, 
Merete, Rikke og Lise 
 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsordenen blev godkendt, idet budgetpunktet blev rykket op som punkt 3. 

 

2. Kommentarer til udsendte orienteringer  

De udsendte orienteringer blev taget til efterretning. 

Mødekalenderen blev godkendt, og datoen for næste års landsmøde bliver således d. 7.-8. 

oktober 2017. 

 

3. Budget 2017 

LS godkendte midlertidigt et budget for 2017. LS vil dog rigtig gerne finde mere plads i 

budgettet til at investere i endnu flere af de elementer, som skal bringe URK godt ind i 

fremtiden. Det betyder, at LS kommer til at behandle et revideret budgetudkast på LS-mødet i 

januar. 

 

4. Godkendelse af styregruppernes handlingsplaner   

Styregrupperne har siden Landsmødet arbejdet på at udfærdige deres handlingsplaner for 

2017 med afsæt i den godkendte skabelon for handlingsplanerne. Landsstyrelsen gennemgik 

styregruppernes handlingsplaner én for én. Overordnet set var oplevelsen, at 

handlingsplanerne var velskrevne, men ikke lige så ambitiøse som de plejer. 

Inden jul giver LS både en individuel og generel tilbagemelding til styregrupperne. LS vil 

desuden initiere et tættere samarbejde med styregrupperne og sekretariatet om 

styregruppernes udvikling og strategiske rolle i URK. 

 

5. Proces for tildeling af LUR-tilskud   

Tidligere har LS behandlet de enkelte LURs ansøgninger om centralt tilskud til deres arbejde. 

Med henblik på at sikre en smidigere proces og undgå, at LS bliver sagsbehandlere, vedtog LS 

en ny proces for tildeling af LUR-tilskud 2017.  

 

6. Folkemøde 2017       

Landsstyrelsen ønsker at gentænke den måde, URK deltager på Folkemødet. Derfor er der ikke 

ansøgt om en stadeplads i år. Hvordan URK skal være til stede på årets Folkemøde er endnu 

ikke fuldt fastlagt. LS udtrykte ønske om fortsat at have mulighed for at investere i 

folkemødet, hvis det vurderes at give mening og kan være med til at føre URK ind i fremtiden.   

 


