
 

 

REFERAT AF LS-MØDE 4. FEBRUAR 2020 

 
Tidspunkt: 17.00-21.00 Sted: Oliver Twist 

 

Til stede: Troels, Amalie, Mathilde, Daniel, Alexandra, Mette, Jonas og Kathrine. Fra punkt 2 

også Anette, Geske, Line og Rikke. Under punkt 5 også Annabella. 

     
 

1. Tjek ind 

 

2. Godkendelse af dagsorden       

Dagsorden blev godkendt. Daniel påpegede, at arbejdsgruppen havde skrevet i 

indstillingen til punkt 10, at de også ønskede en drøftelse af arbejdsgruppernes mandat. 

Troels svarede, at det bl.a. vil blive drøftet på seminaret i marts, og at det derfor ikke 

indgik i indstillingen på dette møde.   

 

3. Orientering fra sekretariatet     

Anette orienterede om, at Røde Kors (RK) og RK’s hovedbestyrelse har godkendt URK’s 

budget 2020 i januar. Anette skal fremlægge budgettet for RK’s Økonomi og 

revisionsudvalg i løbet af februar. Hun fortalte, at der var koordineringsudvalgsmøde ml. 

RK og URK i sidste uge, hvor de aftalte at køre videre med en strategi, der fokuserer på 

tre spor; et styringsspor, et strategisk spor og et drifts- og organisationsspor. Anette 

præsenterede en model for genopretning af URK, som præsenteres for medarbejderne på 

morgenmødet denne uge.  

 

4. Skriftlige orienteringer      
4.1 Kommunikation, 4.2 Privat fundraising, 4.3 Fondsoverblik,  
4.4 Politisk årshjul, 4.5 Os Online, 4.6 Velkomst, 4.7 Folkemøde 
 

LS tog de tilsendte orienteringer til efterretning, men havde følgende spørgsmål og 

kommentarer: 

4.1. Julekampagnen: LS spurgte, om det er noget, sekretariatet forventer at køre igen. 

Line svarede, at der er mange andre organisationer, som tjener gode penge på denne type 

kommunikation, hvorfor URK også ville afprøve det. Umiddelbart tror hun ikke, at vi vil 

lave en lignende kommunikationskampagne, og særligt film, igen. 

4.4 Mathilde oplyste om, at det politiske årshjul ligger som et åbent dokument og 

opfordrede LS til at bidrage til opdateringen af det. LS drøftede, hvorfor der skal fokuseres 

på demokrati som livsform. Mathilde svarede bl.a., at det er fordi URK om nogen dyrker 

demokrati som livsform og byder sårbare grupper med i fællesskaberne.  

4.7 Mathilde uddybede, at LS i september 2019 besluttede at tage på Folkemøde. I 

forbindelse med budgetprocessen blev det besluttet ikke at sætte penge af til folkemøde. 

Deltagelse i folkemødet skal derfor ske ved egenbetaling eller ved at fundraisede midler og 

uden sekretariatsbistand. LS driver denne indsats. 

 

5. Intro til medlems- og bidragsyderområdet    

Programleder for privat fundraising, Annabella, præsenterede LS for regler, rammer og 

aktuelle tal på medlems- og bidragsyderområdet for at orientere LS om den aktuelle status 

på medlemsområdet samt skitsere nogle af de udfordringer, vi oplever som 



medlemsorganisation. Fokus var på den lovgivning og de engagementsmuligheder på 

området, som muliggør og hindrer vores råderum og vækstmuligheder. LS skal på et 

senere møde træffe beslutninger om URK’s strategi for medlems- og bidragsyderområdet. 

 

6. Holdningsprogram      

Arbejdsgruppen har identificeret nogle sager og lavet et skelet til et holdningsprogram. LS 

drøftede, om sagerne var de rigtige og dækkende. Tekstnært input sendes til 

arbejdsgruppen. Holdningsprogrammet vedtages formelt på LS-seminaret i marts, men 

der kan stadig suppleres løbende. LS havde følgende input: 

 Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i URK’s aktiviteter. Det bør skrives 

endnu tydeligere frem. Proaktive sager bør afspejle strategi og udviklingsplan. 

 Udkantsdanmark-punktet bør hedde Geografisk ulighed.  

 Rigsfællesskabet skrives evt. ud, og evt. i stedet ind i det internationale punkt 

 Formuleringen omkring fattigdomsgrænsen syner venstreorienteret. Det 

humanitære område er for alle og ikke kun venstrefløjen. 

 Strategiske åbninger og muligheder skrives også ind i holdningsprogrammet 

 Data og viden fra standardansøgningerne deles med LS og skrives ind i 

holdningsprogrammet. 

 

Holdningsprogrammet er forankret hos FPS og i Kommunikation.  

 

7. Indsupplering af LS-medlem     

LS besluttede at indsupplere Lawand Hiwa Namo til den ledige post frem til landsmødet i 

september efter Rukiye Bilgin, som er blevet ansat på URK’s sekretariat. 

 

8. Exit af Nationale afdelinger      

LS drøftede indstillingen vedr. de nationale afdelinger og tog til efterretning, at 

Mandagsklubben og Opland Frederiksberg er ved at lukke grundet få deltagere og frivillige. 

 

LS holdes orienteret om udvikling i sagen.  

 

9. Børnetinget       

LS tog orienteringen til efterretning og nikkede til indstillingen.   

 

10. Indstillinger fra lokaløkonomigruppen    

Arbejdsgruppen har lavet to indstillinger pba. af to forslag fra landsmødet. Det ene forslag 

handler om at indkræve lokal skat, det andet om, at lokalafdelinger skal have andel i 

medlemsindtægter fra lokalområdet.  

 

Det er gruppens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at give lokalafdelingen en andel 

af indtjeningen fra medlemmer tilknyttet eget lokalområde. Det skyldes tre ting; der er 

stor forskel på, hvor mange medlemmer lokalafdelingerne hver især har tilknyttet, hvorfor 

det ville ramme skævt, hvis lokalafdelingerne får del i indtægterne fra lokalt tilknyttede 

medlemmer. Derudover ville det give lokalafdelingerne en økonomisk fordel i forhold til de 

nationale afdelinger og slutteligt vurderer LS ikke, at det er fornuftigt at bruge frie midler 

på at dele ud til lokalafdelingerne i den nuværende økonomiske situation. Især fordi en 

stor andel af de frie midler bliver brugt i understøttelse af lokalafdelingerne, hvilket bør 

prioriteres frem for at stille flere midler til rådighed for lokalafdelingerne. 

 

Ift. at indkræve skat fra lokalafdelingerne vurderer arbejdsgruppen ikke at det kan lade sig 

gøre at lave en standardmodel, da det vil kompromittere lokalafdelingernes 

selvstændighed, ligesom det er et opmærksomhedspunkt, at §18-midler ofte ikke må 

flyttes ud af kommunen. I stedet kan konsulenterne på sekretariatet komme med en 

positiv opfordring til lokalafdelingerne til at overføre frie overskudsmidler som et 

fællesbidrag til landsorganisationen, ligesom URK Aarhus har gjort, da ikke alle 

lokalafdelinger tænker over, at det er en mulighed. 

 



LS besluttede, at se nærmere på muligheden for at styrke den lokale administration og 

evt. oprette administrative fællesenheder. Anette og arbejdsgruppen udarbejder et oplæg 

til LS. 

 

Arbejdsgruppen tager kontakt til forslagsstillere og orienterer om LS’s behandling af deres 

forslag. 

 

11. Strategi for genbrugssalg i URK    

Røde Kors mener, at vores engagement fungerer bedst, der hvor vi ikke har driftsansvar, 

men hvor vi hjælper til bl.a. på skæve åbningstider og ved pop up events. LS bakkede op 

om, at sekretariatet fortsætter dialogen om genbrugssamarbejde med Røde Kors samt at 

det undersøges internt, hvorledes der er interessen for et sådan samarbejde. 

 

12. Principbeslutning om deltagerbetaling til landsmøde    

LS drøftede dels, om der skal være deltagerbetaling til årets landsmøde, dels om 

aktiviteter og lokalafdelinger må betale for deltagelse. 

 

LS besluttede, at der skal være deltagerbetaling på 150 kr. 

LS drøftede forskellige modeller, men endte med at beslutte – og således fastholde en 

tidligere beslutning om - at aktiviteter og lokalafdelinger ikke må betale deltagergebyret, 

såfremt det bekræftes, at det ikke begrænser lokalafdelingers råderet. 

 

Det er et opmærksomhedspunkt for landsstyrelsen, at URK’s landsmøde ikke bør ligge i 

København hvert år, men i år holdes det i København af økonomiske årsager. 

 

13. URK Festival       

LS drøftede, om de ønskede at prioritere at afholde en festival i forsommeren og om det er 

realistisk at få finansiering. LS besluttede at gå videre med planlægning og fundraising og 

at inddrage aktiviteter og lokalafdelinger, så alle får ejerskab. Daniel, Jonas og Mette 

meldte sig til arbejdsgruppen, som får mandat til at fastsætte dato, udarbejde koncept og 

udarbejde en fondsansøgning, ligesom det afklares, om nogle lokalafdelinger kan og vil 

støtte økonomisk. Indhold og rammer drøftes i LS, såfremt LS er værter for 

arrangementet. 

 

14. Evt.        

Verdensmålsgruppen kommer med en indstilling til næste LS-møde med udgangspunkt i 

den tidligere beslutning vedr. verdensmål, men har mandat til at vælge nye verdensmål. 

 

Mathilde holder dagligt øje med årsmødedatoerne og sender dem ud til LS, så snart der er 

nye datoer. 

 

 

 

 

 

  


