
 

 

REFERAT AF LS-MØDE 23. MARTS 2019 

Tidspunkt: 12.00-16.00  Sted: Oliver Twist, Hejrevej 30, Stuen 

  

Deltager: Troels, Andreas, Daniel, Bothainah, Mikkel, Martin, Charlotte og Amalie. 

Afbud: Søren 

 

1.    Godkendelse af dagsorden og valg af referent  

Dagsordenen blev godkendt. Daniel blev valgt som referent. 

 

2.    Det internationale område v/ Amalie og Troels                                    

Troels orienterede om udkastet til ny organisering på det internationale område. 

 

LS udtrykker generelt opbakning til en fortsat prioritering af det internationale arbejde samt 

koblingen af det lokale og globale, herunder at så mange som muligt af vores internationale 

frivillige har national erfaring og kender til metoderne, vi bruger nationalt.  

 

Der bliver udtrykt kritik over for udfasningen af lande- og regionsspecifikke grupper. 

Heroverfor bliver det udspecificeret, at der i den kommende organisering både er tale 

om projekt- og metodespecifikke grupper. 

 

Det bliver besluttet, at LS som udgangspunkt godkender organiseringen, og at det 

internationale udvalg og sekretariatet arbejder videre med formuleringerne i 

formålsbeskrivelsen. Det understreges, at der generelt arbejdes væk fra geografisk 

baserede grupper og i retning af grupper, der baseres på de kompetencer, 

samarbejdspartnerne efterspørger. Derfor flyttes punkt 1 i organiseringen ned under punkt 

4, og det udspecificeres, at bevægelsen fra geografiske til kompetencebaserede grupper er 

en del af arbejdet med at opnå bedre koordinering. 

 

Troels sender den endelige formulering ud på mail, hvor den behandles endeligt. 

År 2019 bruges til at teste forskellige modeller, hvorefter LS i ultimo 2019 beslutter endelig 

organisering af det internationale område.  

  

Bothainah er valgt til internationalt udvalg. 

 

3.    Onboarding af ny direktør v/ Troels                                                           

LS orienteres om onboarding af direktøren og LS gav inputs til onboardingen. 

 

 

 



 

4.    Landsmøde                                                                                                         

Det vedtages, at det officielle landsmøde holdes over 2 dage, hvor de fleste beslutninger 

herunder valg tages lørdag, mens udviklingsplanen vedtages om søndagen på baggrund af 

workshops om lørdagen. 

 

Det foreslås, at landsmødet kan holdes på Sct Joseph Skolen i Roskilde, som tidligere har 

været gratis at låne.  

 

Det undersøges, hvilken lokation, der kan lade sig gøre i Københavnsområdet. 

 

5.    URK Festival v/ Martin                                                                              

Det foreslås, at LS står for workshops om udviklingsplanen eller at LS og sekretariatet gør 

det i samarbejde. 

 

Det foreslås, at programmet kun skal handle om udviklingsplanen. Omvendt argumenteres 

der for, at der er stor efterspørgsel på uddannelse som eksempelvis URK Classic, men der 

er enighed om, at udviklingsplanen skal fylde mere. 

 

Der er bekymring for, at nogle af workshopsene tager for lang tid, hvis de skal blive gode i 

forhold til, hvor meget tid der er. 

 

Det foreslås, at arbejdsgruppen genbesøger programmet og sender det ud til LS. 

 

Det foreslås, at LS laver ringerunde til lokalafdelinger, bla. for at få dem, deres 

lokalafdelinger og deres aktivitetsledere til at tilmelde sig til URK festival. 

  

6.    Plexus’ forhold til URK v/ Troels og Martin                                    

LS giver Troels mandat til at forhandle en aftale på plads med Plexus. 

  

7.    Besøg af Thomas Prehn v/ Troels     

Thomas fortalte om sig selv, og LS præsenterede sig for Thomas.                                            

  

9.    Boblberg-samarbejde v/ Troels                                        

Potentialet undersøges på næstkommende fællesudvalgsmøde. 

  

10.Samværspolitik for frivillige v/ Troels                                             

Troels præsenterede den udsendte samværspolitik. 

 

Det nævnes som opmærksomhedspunkt, at vi skal være opmærksomme på, hvordan det 

skal vinkles ud i frivilligorganisationen. 

 

Det er et opmærksomhedspunkt, at teksten “Ifølge straffeloven er det ikke tilladt for en 

person med en tillidspost at have seksuel omgang med en frivillig under 18 år” skal 

udbredes i frivilligorganisationen, så alle frivillige ved, at det er gældende lovgivning. 

 



Det er et opmærksomhedspunkt, at samværspolitikken er lavet for at beskytte ofre. 

Det skal tydeliggøres, at ulovlig adfærd skal henvendes til politiet. 

Det skrives, at samværspolitikken gælder for alle over 18, der engagerer sig i URK. 

 

Det foreslås, at skrivet kommer forbi kammeradvokaten. 

 

Med ovenstående kommentarer in mente vedtages samværspolitikken. 

 

11.Nyt fra LS                                                                                                           

Martin orienterer om folkemødet på Bornholm, hvortil vi har 54 pladser. 

Martin arbejder med en nordisk URK-arbejdsgruppe om at holde en begivenhed i den sidste 

weekend af september. 

Martin fortæller, at der kommer en proces om evaluering af årsmøde i næste uge. 

 

Troels fortæller, at ansøgninger til mental sundhed og institutionsområdet er indsendt til 

Trygfonden. 

 

12.Evt.                                                                                                                    

Det foreslås, at LS finder en dag at mødes til kun at snakke om udviklingsplanen.                                    

 

 


