
På plads i den nye organisering 

Så hvad er anderledes? 

Nu I fremtiden Forklaring 

Lokale Udviklingsråd 

(LUR) 

Lokalafdeling Tidligere har der været krav om at have et 

LUR, hvor der var aktiviteter. Sådan vil det 

ikke være fremover. Aktiviteter kan eksistere 

uden at være del af en lokalafdeling. 

 

Aktiviteter kan selv vælge, om de ønsker at 

danne en lokalafdeling. At være lokalafdeling 

medfører nogle rettigheder og pligter, 

herunder egen økonomi og hjælp fra 

sekretariatet.  

 

Lokalafdelinger vil fremadrettet eksempelvis 

hedde: URK Roskilde, URK Odense osv. 

Styregruppe (SG) National afdeling 

(måske?) 

I den nye organisering vil der ikke være 

styregrupper på alle aktiviteter, som vi kender 

det i dag. Men de aktivitetsområder, hvor en 

national forankring eller samarbejde omkring 

en særlig metode giver bedst mening, kan 

oprette en national afdeling.  

 

De ”gamle” styregrupper kan også vælge at 

arbejde videre med dialog, uddannelse eller 

sparring på tværs af aktiviteter som 

uddannelsesgrupper eller lignende, også 

selvom de ikke er en afdeling.  

 

Hvis styregrupper vælger at organisere sig 

som eksempelvis vidensgruppe eller netværk, 

får de måske brug for sparring og hjælp til 

økonomisk prioritering fra sekretariatet. 

Sekretariatet eller LS, vil meget gerne hjælpe 

med at gøre jeres idé til virkelighed.  

 Velkomst Et centralt element af den nye organisering er, 

at vi skal blive bedre til at tage i mod børn og 

unge i URK – alle skal hurtigere føle sig som 

en del af organisationen. 

 

Formatet er endnu ikke færdigt, men vi tester 

forskellige idéer af sammen med frivillige fra 

hele landet – så meld dig under fanerne, hvis 

du vil være med. Det kan du gøre ved at 

skrive til velkommen@urk.dk  

 

Når vi når tættere på nogle gode formater for 

velkomst, hører I mere. 

 Dialogmøder Fremadrettet skal vi blive langt bedre til at tale 

sammen på tværs end vi gør i dag. Både på 

tværs af metoder, geografi og målgruppe-

fokus. 

 

Derfor er dialogmøder en stor del i den nye 

organisering. Alle kan tage initiativ til 
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dialogmøder, som både kan være store og 

små. De kan have fokus på uddannelse, 

organisationsudvikling, sparring, 

aktivitetsudvikling og meget mere. 

 

Vi opfordrer jer til allerede nu at overveje, 

hvem i organisationen, I gerne vil i dialog 

med, om hvad, og hvordan. 

Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteterne kan beslutte, hvilket 

tilhørsforhold de ønsker. Det kan enten være 

lokalafdeling, en national afdeling eller de kan 

være selvstændige. Aktiviteterne skal i højere 

grad involveres i organiseringen af 

lokalafdelinger eller nationale afdelinger, så 

deres behov understøttes her.  

 

Aktiviteterne kan også vælge at starte en 

lokalafdeling eller national afdeling på deres 

område, hvis det ikke er der i forvejen. I 

begge tilfælde skal LS eller sekretariatet 

involveres. 

 

Planen fremad i korte træk 

Hvad? Hvornår? Hvad skal jeg bruge det til? 

Ringerunde til 

styregruppe-

formænd 

18.-27. oktober Landsstyrelsen og sekretariatet ringer til alle SG-

formænd og taler om, hvordan styregruppen vil 

organisere sig i fremtiden. 

Ringerunde til LUR-

formænd 

18.-27. oktober Landsstyrelsen og sekretariatet ringer til alle LUR-

formænd, og taler om, hvordan de nye 

lokalafdelinger skal se ud og hjælper med at komme 

på plads i den nye struktur. 

Test af velkomst 

formater 

9. oktober – 

30. november 

Sekretariatet, Landsstyrelsen og frivillige tester 

forskellige værktøjer til velkomsten, som vi kan 

bruge som baggrundsviden til, hvordan vi bliver 

bedre til at få folk ind i URK. 

Guides til 

lokalafdelinger og 

nationale afdelinger 

30. november Landsstyrelsen og sekretariatet udarbejder i 

samarbejde med interesserede frivillige guides til 

afdelinger med inspiration, gode ideer og praktiske 

informationer. 

Alle aktiviteter og 

afdelinger har 

vurderet ny 

organisering 

1. januar Benyt jer rigtig gerne af siden www.urk.dk/ny-

organisering, hvor vi løbende vil tilpasse gode 

værktøjer og spørgsmål, alle bør stille sig selv i den 

nye organisering. Så snart I (sammen med jeres 

med-frivillige) har fundet den bedste organisering 

for jer, så send en mail til jeres kontaktperson på 

sekretariatet eller til velkommen@urk.dk  

 

Vigtige kontaktinformationer – du ringer bare, hvis du har spørgsmål! 

 

Landsformand Troels Boldt Rømer 

Mail: troels.romer@urk.dk 

Tlf: 60 40 85 05 
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Organisatorisk næstformand Martin Topf 

Mail: martin.topf@urk.dk 

Tlf: 60 13 40 77 

 

Politisk Næstformand Søren Bøllingtoft Knudsen 

Mail: soren.knudsen@urk.dk 

Tlf: 61 71 15 01 

 

Det er vigtigt, at vi har en åben dialog – både at vi landsstyrelsen løbende orienterer om vores 

arbejde, men også at I løbende orienterer om jeres. I må altid komme med idéer, tanker og 

tilpasningsforlag til udrulningen af den nye organisering. Vi har ikke et færdigt bud på den 

gode overgang, men det skal vi finde i samarbejde. 

Vi vil løbende opdatere med nye informationer og go-to dokumenter på: www.urk.dk/ny-

organisering  

Hvis I planlægger at afholde et dialogmøde, så husk også at informere om det, så vi kan dele 

det her: https://www.urk.dk/tvaergaende-arrangementer 
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