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REFERAT LS-MØDE 17. DECEMBER 2018 

Tidspunkt: 16.30 - 20.30 Sted: Oliver Twist, Hejrevej 30 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punktet om En hjælpende Hånd udskydes til 

det næste LS-møde. 

 

2. Velkomsten og håndtering af uopfordrede frivillighenvendelser  

Line Gullach gennemgik planerne for at rulle velkomsten ud. Følgende beslutninger blev 

truffet: 

 Velkomstmail med relaterede materialer sendes versioneret fra sekretariatet med LS som 

afsender. 

 Materiale sendes til LAF’er, afdelinger og aktiviteter med henblik på deres versionering og 

brug til at byde nye velkommen. 

 Det er en prioritet for LS at gribe dem, der henvender sig til URK – herunder også de 

yngste – men ikke så det går ud over den generelle velkomst. 

 Der er enighed om, at ”gen-velkomsten” består i, at eksisterende frivillige bliver klædt på 

med værdier osv. som led i at skulle byde nye velkommen ud fra det materiale, der 

udvikles. 

 Følgende målsætninger blev besluttet: 

o 40 % af dem, som takker ”ja” ved første velkomstopkald, er blevet frivillige efter to 

måneder. 

o 20 % af dem, der ikke får et velkomstopkald fra callcenteret, er blevet frivillige efter 

to måneder. 

 LS besluttede ikke at prioritere de kvalitative målsætninger om tilfredsheden med 

velkomsten. Dette kan der følges op på lokalt, eller hvis der er særlige behov eller 

interesse. 

 Der nedsættes i januar en gruppe med ansatte og frivillige, som skal arbejde med at 

præsentere det at være frivillig på en overskuelig måde, der tillader, at man kan prøve sig 

selv af på en ad hoc måde. Dette resulterer blandt andet i en liste over handlinger, som 

kan præsenteres som del af velkomsten. 

 

3. Krav om medlemskab for at få refusion 

LS besluttede, at lave et forsøg med at gøre refusioner betingede af medlemskab, og der 

udarbejdes en refusionsseddel, som afspejler dette. Denne sendes forbi Røde Kors med henblik 

på eventuelle kommentarer. 
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4. Andenbehandling af budget 2019 

Troels åbnede punktet med at understrege, at det budget, LS vedtager i dag, er 

udgangspunktet for den økonomiske styring af URK i 2019, men at det løbende vil ændre sig – 

og dette vil ske allerede i forbindelse med årsafslutning af 2018, hvor der erfaringsmæssigt 

bliver flyttet rundt på midler. Christian gennemgik kort forudsætningerne for budget 2019 og 

inddrog i den forbindelse de foreløbige tal for 2018-regnskabet. Det blev understreget, at der 

løbende foretages justeringer af budgettet, og at der foretages to tilbundsgående 

budgetopfølgninger hhv. 30/4 og 31/8. LS blev opfordret til at overveje, hvad der skal spares 

på, hvis budgetforudsætningerne ikke holder i negativ retning, og hvad der skal investeres i, 

hvis forventningerne overgås. 

De forventede projektindtægter i 2019 ligger på 23 ca. mio. kr. og modsvares af 

projektudgifter på ca. 22 mio. kr. Det budgetterede resultat for 2019 er 1 mio. kr., hvilket 

kræver, at der hentes 9,2 mio. kr. i primært institutionel fundraising for at dække de ikke-

finansierede aktiviteter (DKK 5,4 mio.) Begge tal ændrer sig måned for måned i takt med, at 

der opnås bevillinger og eksisterende bevillinger ændres. 

LS spurgte, hvorfor En Hjælpende Hånd er budgetteret med, da LS endnu ikke har truffet 

beslutning om kampagnens gennemførsel. Det blev forklaret, at det skal ses som, at der er 

budgetteret med en kampagne, både på indtægtssiden (1 mio) og udgiftssiden (400.000). Hvis 

det besluttes i januar ikke at gennemføre En Hjælpende Hånd, besluttes det, om den 

konverteres til en anden kampagne eller investering. 

LS efterspurgte budgettering af en investering i merchandise, så vi i 2019 får testet, om vi kan 

sælge mere URK-merchandise, end vi tidligere har gjort. Det holdes som en omkostning i 

første omgang; vi behøver med andre ord ikke at budgettere med en indtægt. 

LS stillede spørgsmålstegn ved, om budgettet til kompetenceudvikling til sekretariatet er 

tilstrækkelig højt. Det blev forklaret, at der i forskellige projekter er budgetteret med træning 

og uddannelse, hvilket også vil smitte af på sekretariatet. LS besluttede at fastholde budgettet 

til kompetenceudvikling, men fastslog, at kompetenceudvikling er en prioritet og kan øges 

efter behov. 

LS ønsker, at der budgetteres med penge til vedligeholdelse af sekretariatet, så de fysiske 

rammer forbliver attraktive, hvis der på nogen måde kan skabes plads til det i budgettet. 

Sekretariatet forklarede, at dette er indeholdt i den budgetterede husleje, men på et absolut 

minimum, idet lokaleforskønnelse tidligere er sket (og bør ske) via finansierede midler. Er der 

rimelige ønsker eller behov, kan de prioriteres i løbet af året. 

 

LS godkendte budgettet med en mindre række justeringer, som er noteret i et separat bilag.  

 

5. En Hjælpende Hånd 2019 

Punktet blev udskudt til næste LS-møde. 

 

6. Nyt fra FMS og sekretariatet 

Anders fortalte, at der er blevet gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurdering, og 

opfølgningen er i gang. Alt i alt ser det fornuftigt ud. Papiret om udviklingsområder er blevet 

godt modtaget af sekretariatet, som er klar til en ny sæson efter juleferien.  

Formandskabet takkede for et godt DUF-delegeretmøde, hvor URK fik vedtaget forslaget om 

mental sundhed som en del af ungdommens forslag til det nye Folketing. Der er blevet sendt 

et forslag af sted til Roskilde Festival om vores indsats som Change-partner. Og Troels er 

involveret i udarbejdelsen af en ICRC-politik om mental sundhed. Sluttelig blev LS’ 

engagement ift. årsmøder rost ligesom de hurtige svar, der er kommet ift. deltagelse. 
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7. Hurtige orienteringer 

LS orienteres om, at der er lavet en plan for at systematisere den institutionelle fundraising og 

give det en kæmpe skalle i 2019. LS opfordrer til, at DUF’s puljer – både lokalforeningspuljen 

og Initiativstøtten – søges. 

Ingen kommentarer til privat fundraising. 

Ingen kommentarer til økonomi 2018. 

 

8. Evt. 

Folkemøde: FMS får mandat til at træffe beslutning om stand på Folkemødet eller ej og 

inddrager LS, hvis der er tvivl. 

Mødeevaluering: Det er svært at have gode diskussioner, når der ikke er bilag til punkterne.  

Børneattester: Der er usikkerhed om, hvorvidt frivillige i URK, som ikke har børnekontakt, skal 

indlevere børneattest. Punktet behandles på næste LS-møde. 

 


