
 

   

 

REFERAT AF LS-MØDE 12. MARTS 2018 

Tidspunkt: 16.30 – 20.30 Sted: Hejrevej 30, 2. sal, Super Carla  

 

Til stede: Troels, Martin, Søren, Diana, Bothainah, Mikkel, Charlotte, Anna Sofie, Anders og 

Rikke. Under punkt 1-3 også Kara og Line. 

 

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Oplæg om OD af sekretariatet     

LS tog oplægget om Operation Dagsværk til efterretning. 

 

Vi vandt Operation Dagsværk (OD) i november med projektet Isbjergene Kælver. Det 

betyder, at indsamlingen på OD-dagen i november 2018 går til URK og vores projekt i 

samarbejde med Grønlandsk Røde Kors. Projektet har fokus på iværksætteri blandt unge 

og har til formål at klæde unge på til de udfordringer, der er i et ungeperspektiv i 

Grønland.  

 

Timingen for projektet er god. Der har været en enorm bevågenhed omkring projektet på 

politiske niveauer i Grønland, og projektet falder sammen med, at Unicef har lanceret en 

stor kampagne i Grønland, som zoomer ind på overgreb mod børn. Den store udfordring er 

fundraising til kampagneåret. Vi har mobiliseret 200.000 kr. fra Bikubenfonden og skal 

helst bruge en million. Der er konkrete planer om at sprede fundraisingindsatsen ud til 

også at indbefatte virksomheder og et større fundraising event. 

 

URK og OD har været på den første researchtur til Grønland, som gik godt og gav gode 

input til kampagnen, som OD nu skal i gang med at lave kampagnemateriale til. 

Kampagnen har til formål at øge forståelsen blandt danske unge om grønlandske unge og 

mobilisere til engagement på dagsværkdagen. LS og sekretariatet ønsker at mobilisere 

lokalafdelingerne til at være med til at løfte engagementsdagsordenen, når 

kampagnematerialet er klar. Lokalafdelingerne kan desuden oplagt bakke op om OD-

grupperne på gymnasierne og hjælpe der, hvor OD ikke står stærkt i dag. 

 

LS oplever dog, at mange lokalafdelinger gerne vil i gang med at mobilisere nu. De kan 

derfor ikke vente på, at kampagnematerialet bliver færdigudviklet til maj. LS efterspurgte 

en præsentation af selve projektet til lokalafdelingerne samt en video om URK’s fortælling 

og agenda for projektet, som kan gå forud for kampgnematerialet. OD-projektet er en stor 

prioritet for LS, og de bakker meget gerne bakke op om OD-kampagnen og projektet. 

 

3. Gør vi det, vi skal gøre?      

LS drøftede, hvordan URK forholder sig til FN’s verdensmål og hvorvidt URK skal udvælge 

nogle specifikke verdensmål, samt status på udviklingsplanen. 

 

FN’s Sustainable Development Goals (SDG/ Verdensmål) 

Det, URK vil med verdensmålene, er at skabe mere viden blandt danske børn og unge om 



verdensmålene. Ånden i verdensmålene - Leaving no one behind - er i høj grad 

sammenfaldende med URK’s værdier. Det er en vigtig dagsorden, og det er for første gang 

ikke en syd-dagsorden. Det er en fælles dagsorden i det globale syd og nord. 

 

I URK er der nedsat en SDG-kernefrivillig-gruppe med 6 personer, som skal koordinere 

verdensmålsundergrupperne og sikre overblikket mellem dem. Vi har partnerskab med 

Røde Kors-selskaber i Island, Finland og Grønland om et lille projekt med to frivillige fra 

hvert land, som bl.a. skal lave en konference til oktober. Det vil være oplagt at teste, 

hvordan URK kan arbejde endnu mere intensivt med et af verdensmålene på et eller flere 

aktiviteter i samarbejde med aktiviteterne, fx Madklubberne om madspil, spiselige insekter 

etc. LS har en oplagt rolle og et handlerum ift. verdensmålene og integrationen af dem på 

aktiviteterne. 

 

De frivillige, der arbejder med verdensmålene, planlægger at lave materiale, der er meget 

konkret og nemt at gå til for aktiviteterne og lokalafdelingerne. LS gjorde opmærksom på, 

at vi skal overveje, hvordan vi præsenterer verdensmålene for lokalafdelingerne og 

aktiviteterne lige nu, og de skal vide, hvordan de skal prioritere dagsordenen ift. andre 

dagsordener, og hvad de kan bruge verdensmålene til. Ud over at oplyse om 

verdensmålene, kan unge i lokalafdelingerne med rette gå til politikerne og forpligte dem 

på at leve op til målene, fordi Danmark har forpligtet sig på SDG’erne. Der er desuden en 

del penge i kommunalt regi til at løfte verdensmålsdagsordenen.  

 

LS besluttede at udvælge mål 1,3,4,5,10 og 12 som prioritet – her gør vi allerede noget 

enten i Danmark eller internationalt. Fortællingen er dog, at vi arbejder med alle 

verdensmålene, fordi de hænger sammen. Når vi laver SDG-sprint kan man udvælge et 

hvilket som helst mål. Dette er blot et kommunikativt og ledelsesmæssigt redskab. 

Sekretariatet rentegner en model, evt. med URK’s tre værdier i midten, og rundsender til 

LS.  

 

Udviklingsplan 

Landsstyrelsens fornemmeste opgave er at sørge for, at organisationen lever op til 

strategien mellem landsmøderne. Derfor drøftede LS status på udviklingsplanen. Drøftelsen 

tog udgangspunkt i spørgsmålene; Hvor langt er vi? Hvad er vi på vej med? Hvad skal vi 

sætte blus på? etc. 

 

URK skal skabe en milliard små forskelle  

Hver dag gør vi små forskelle på vores aktiviteter. Handlingsmedlemskaberne, online 

frivillighed/aktivisme og mobiliseringsplanen spiller alt sammen ind i denne. Det samme 

gør sprintforløbene. Men vi er bagud med det, der rækker ud over det, vi allerede gør. Her 

kan vi udfordre hinanden og os selv endnu mere. Det skal desuden være nemmere at 

skabe de små forskelle. LS og sekretariatet skal være opmærksomme på, hvad er det for 

nogle rollemodeller, vi italesætter. Når vi eks. peger på super-URK’ere, sætter vi barren 

højt ift. hvad man skal kunne som URK’er. 

LS tilkendegav, at vi ikke kommer til at kunne måle det præcise antal handlinger, men de 

efterspurgte en liste over, hvad vi har gjort. Desuden efterspurgte de et overblik over 

outreach og læring ift. sprint. 

 

URK skal kickstarte vildt mange MODIGE fællesskaber 

Vi er i gang med en løbende kulturforandring, men vi har stadig en opgave i at turde 

italesætte den. Vi snakker stadig brugere og frivillige mange steder. På aktiviteterne er vi 

langt med ligeværdet, men det er ikke nødvendigvis noget, vi italesætter meget. Dette mål 

spiller sammen med velkomsten og bliver forhåbentlig løftet, når velkomsten kommer ud at 

leve gennem intro til vores værdier, buddy/makker-ordninger, gode eksempler på 

inkluderende fællesskaber etc. Fx er der i Silkeborg en aktivitet, der hedder Base to Go, 

hvor deltagerne virkelig skaber aktiviteterne, og det fungerer super godt. 

 

 



Alle URK’s aktiviteter skal være SELVKØRENDE 

Her er vi godt på vej i kraft af årsmødedeltagelsen fra sekretariatet og LS, de regionale 

enheder, det kommende onboardingmateriale til de nye lokalafdelinger etc. De lokale 

frivillige er aktive og griber fat i hinanden, og den økonomiske forståelse er nået langt ud. 

De er alle opmærksomme på den organisatoriske bæredygtighed, men det kræver en 

kæmpe indsats.  

 

Der mangler stadig en del på økonomisiden, fx ift. handlekraften, det entreprenante og ift. 

katapulten. Vi mangler også stadig at bryde med styregruppernes aktivitetskoncepter, så 

aktiviteterne i højere grad opfylder deltagernes behov end at matche et koncept. Det er et 

opmærksomhedspunkt, at vi fra centralt hold nogle gange holder aktiviteterne fast i deres 

koncept – når vi kalder det en lektiecafe, kan det være svært for dem at bryde med. Det er 

desuden et opmærksomhedspunkt, om lokalafdelingerne er klar til at gribe aktiviteterne 

efter styregrupperne har nedlagt sig selv. 

 

LS roste sekretariatet for det store arbejde, de har gjort for at støtte særligt styregrupper 

og lokalafdelinger i den organisatoriske forandring.  

 

LS stillede desuden spørgsmålstegn ved status på udviklingsmålet i den strategiske 

ramme, som handler om, at vi skal vise, at det betaler sig at investere i de unge. 

Sekretariatet forklarede, at det er noget, der arbejdes meget med på sekretariatsniveau og 

på det overordnede plan ift. sociale investeringer. På mentorområdet har vi eks. arbejdet 

med, hvad samfundet sparer på en mentorordning. Kommunikativt kan vi godt slå meget 

mere på dette. LS ønsker på sigt et output på denne. Hvad er URK og sociale 

organisationer generelt værd?  

 

4. Siden sidst          

Formandsskabet og sekretariatet orienterede kort om seneste nyt. 

 

FMS og Anders har i dag været til Fællesudvalgsmøde med Røde Kors. Svend og RKiD vil 

gerne afsætte en hel dag til at snakke URK-RKiD forholdet med LS i løbet af foråret. 

 

Troels har været til martsmøde med ferielejrlederne i lørdags. Det var tydeligt, at 

lejrlederne er vrede på både LS og sekretariatet over samarbejde og finansiering. Der er 

behov for en tættere dialog, og der er derfor ved at blive arrangeret et møde mellem FMS, 

direktionen, sekretariatet og ferielejr-afdelingen. 

 

Martin har været til møde med Ungdomsbureauet om en form for Team Danmark-ordning 

for socialt engagement. Martin er med som advisor, og så vil de gerne samle data blandt 

nogle 15-20 årige URK’ere. 

 

Task force kører godt på Sjælland. I Jylland knyttes stærke, tidligere 

lokalafdelingsformænd op som mentorer for mindre afdelinger. 

 

LS blev opfordret til at melde ind på årsmøder. I morgen kommer der en mail ud ift. 

ringerunde og ansvarspersoner fra Martin til LS. 

 

Søren er i dialog med Handletanken Velkomsten, som drives af Nextstep by Bindslev, 

Mærsk og Qvartz. Projektet handler om, at når man kommer til Danmark, skal man blive 

en del af et fællesskab inden for 6, 60 og 600 dage. Det baserer sig på en 

rettighedsbaseret tænkning, og det lanceres på Grundlovsdag.  

 

Sekretariatets orienterede om, at vi i sidste uge blev kontaktet af en venlig sjæl, som ville 

donere 100.000 kr. til URK. 

 

 



5. URK-katapulten       

Der er pt. kommet 5 ansøgninger til katapulten. Bevillingsudvalget er løbet ind i nogle 

spørgsmål, som Søren tog med til LS. 

 

Vi risikerer at løbe ind i ”hvis mor siger nej, spørger vi far”. Én af ansøgerne havde allerede 

talt med deres konsulent og fået at vide, at de selv skulle fundraise til aktiviteten. Det 

ønskede de ikke, og derfor søgte de katapulten. Udvalget holder øje med, om dette skulle 

blive en tendens og overvejer, om ordlyden i beskrivelsen skal ændres. Det overvejes, om 

der skal være en kort ansøgningsblanket. Her kan man også spørge, om man har været i 

kontakt med sekretariatet eller hvem ens kontaktperson er på sekretariatet. 

 

6. DUF’s nye lokalforeningspulje      

DUF har fået mulighed for at bevilge 7 millioner kr. fra spilleautomater rundt i landet til en 

ny lokalforeningspulje. Man kan søge op til 50.000 kr. lokalt, men lokalafdelingerne må 

gerne få støtte centralt fra. Vi skal være opmærksomme på at dele informationen om 

puljen til regionale konsulenter og lokale aktiviteter. 

 

7. Fremtidsværkstedet      

Første punkt i udviklingsplanen er i fokus. Der vil være en fælles workshop inden 

deltagerne slippes ud i byen for at lave mikrohandlinger. Planen er, at der d. 3. juni 

arrangeres mikrohandlingssøndag rundt omkring i landet. Vi skal allerede nu tage fat i de 

byer, som godt kunne bruge lidt opbakning og støtte. 

 

Planlægningsgruppen efterspurgte input til facilitatorer, som LS gav. Det er et 

opmærksomhedspunkt, at den 3. juni er lige op til eksaminer, og mange frivillige er 

studerende. Forslag til overskrift: ”Fra tanke til handling”. Fremtidsværkstedsgruppen 

træffer beslutning om facilitatorer på baggrund af inputttet og orienterer LS. 

 

Skrivet om Fremtidsværkstedet sendes til sekretariatet. 

 

8. Folkemødet & Ungdommens Folkemøde     

SDG-gruppen arbejder med en række aktiviteter på Folkemødet. Søren har meldt ind på 2 

pop up events på Folkemødet, som skal konkretiseres yderligere. Fokus for eventene er 

handlingsmedlemsskabet samt handlekraft og Grønland. LS opfordrede til, at der tænkes 

sociale medier ind i eventene. De to events udvikles og kvalificeres mellem Søren, Diana og 

Bothainah. Grønlandsfrivillige, SDG-gruppen og LS skal med bussen. FMS træffer 

beslutning om øvrig deltagelse og pris på deres næste møde. 

 

I fredags var der ansøgningsfrist til stadepladser til Ungdommens Folkemøde. Vi har ikke 

meldt ind grundet den økonomiske situation. Martin er i dialog med Olav fra 

Ungdomsbureauet om muligheden for at deltage uden stadeplads men med pop up events, 

da vi ønsker at være til stede. 

 

9. Evt.        

Lock out og strejke – hvordan forholder vi os til det? 

Vi taler med Djøf, om vi skal tilbyde aktiviteter for lock outede Djøfere 

Troels orienterer i næste ledermail om, at URK’s sekretariat ikke bliver lock out-ramt. 

 

LS roste sekretariatet for, at der er styr på indberetningen til Skat. 

Søren efterspurgte LS’ere, der vil med Søren på en frisørskole og lave en happening. 

Rikke og Martin mødes med HEAP på fredag. 

Charlotte er ude at rejse til LS mødes igen i maj.  

Diana har sagt ja til sidde med i juryen, der skal vurdere fantastiske frivilligfællesskaber i 

Region Midtjylland. 

 


