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REFERAT AF LS-MØDE 1.-2. APRIL 2020 

 

Tidspunkt: 16.00-18.00 x 2 Sted: Virtuelt 

 
Til stede: Troels, Amalie, Mathilde, Daniel, Jonas, Alexandra, Mette, Kathrine, Lawand, Anette, 

Geske, Line og Rikke 
 

1. april kl. 16.00-18.00 

 

1. Godkendelse af dagsorden       

Referatet blev godkendt.  

 

2. Orientering fra sekretariatet inkl. Corona-status    

Anette orienterede om situationen. De fleste af de ansattes aktiviteter foregår virtuelt. 

Vi har rakt ud til donorer og samarbejdspartnere, og vi har fået lov til at sætte vores 

aktiviteter på pause. Men hvis det trækker ud, kan det blive nødvendigt at gå tilbage til 

donor og spørge om yderligere forlængelser. 

 

De fleste medarbejdere arbejder hjemmefra. En håndfuld medarbejdere har arbejdet med 

administration, auktionen og årsregnskab på Hejrevej. 

 

Vi har fået midler fra Tuborgfondets akutpulje og har kunnet iværksætte aktiviteten 

Corona-venner. Mange frivillige har grebet muligheden og fortsætter, digitalt, så vi ikke 

slipper dem, vi er her for. Det er også vigtigt, at vi holder fast i de frivillige. 

 

Sekretariatsledelsen er opmærksom på post Corona-tiden. De udsatte børn og unge får i 

den grad brug for os på den anden side. Vi skal bruge vore momentum i Coronatid til at 

være lige så stærke og synlige efterfølgende. 

 

Sammen med FPS har sekretariatsledelsen drøftet en contingency plan for, hvad krisen 

kan få af betydning for vores økonomi, omdømme etc. Anette præsenterede planen for LS. 

Vi følger myndighedernes anbefalinger og følger trop med resten af civilsamfundet ift. 

åbningen af aktiviteter og sekretariat. Der er stor opmærksomhed på muligheden for 

afholdelse af weekendlejre og ferielejre.   

 

Anette fortalte kort om økonomien, og at udgiften til lejemålet på Hejrevej fortsat er en 

stor udfordring. Budget 2020 forudsætter at udgiften nedbringes og LS bekræftede deres 

opbakning til at gå videre med at finde løsninger, herunder en reduktion af lejemålet.  

Anette orienterede om, at økonomiteamet netop har afleveret årsregnskabet for 2019 til 

revisor. LS vil blive orienteret på LS-mødet i maj, hvor Deloitte kommer og fremlægger 

årsregnskabet. 

 

Anette orienterede om, at økonomiteamet netop har afleveret årsregnskabet for 2019 til 

revisor. LS vil blive orienteret på LS-mødet i maj, hvor Deloitte kommer og fremlægger 

årsregnskabet. 

 

Anette orienterede om tiltrædelser og fratrædelser på sekretariatet. 

 

LS sendte stor hilsen og ros til sekretariatet, som har løftet super flot under meget 

vanskelige forhold. 
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3. Skriftlige orienteringer      

LS tog de skriftlige orienteringer til efterretning med følgende kommentarer: 

 

LS udtrykte bekymring over antallet af unge medlemmer. 

LS roste sekretariatet for fondsprocessen og antallet af ansøgningerne. 

LS opfordrede til at beredskabstræninger afholdes andre steder end Kbh. 

LS opfordrede sekretariatet til at give en klar udmelding til taske force, om at de ikke 

bliver lukket. Task force er en metodegruppe på linje med andre metodegrupper og indgår 

i beredskabet. Pt. har de ingen finansiering.  

 

 

4. Medlemsskaber     

LS drøftede de tre indstillinger. Følgende opsummeres fra drøftelserne: 

 

a. Udfordring: frivillige der ikke er medlemmer 

LS udtrykte frustration over, at handleplanerne fra efteråret ikke var blevet 

tilfredsstillende eksekveret.  

Der var ikke opbakning til ringerunde fra LS til lokalafdelinger og aktivitetsledere. Hvis der 

er modstand fra enkelte, overtager LS dog gerne dialogen. 

Der laves en kommunikationspakke til aktivitetsledere  

Medlemsskabet lægges ind som en del af tilmeldingsflowet på hjemmesiden, og der 

eksekveres hurtigt – som tidligere beskrevet i handlingsplan 

Det undersøges, om det kan lægges ind i flowet, at man først henter børneattest, når man 

er blevet medlem. 

 

b. Revideret strategi for handlingsmedlemmer 

LS ønsker at bibeholde handlingsmedlemskabet som et gratis medlemskab for frivillige. LS 

besluttede at indstille til landsmødet at forkorte handlingsmedlemskabet til 6 måneder. 

Troels skriver et udkast til vedtægtsændringen til næste LS-møde 

Når de første handlingsmedlemskaber udløber, afprøves en telemarketingindsats, hvor 

foreningsmedlemsskabet forsøges promoveret. Hvis man vil fortsætte som 

handlingsmedlem kræver dette selvfølgeligt fortsat frivilligt engagement i URK. LS ønsker 

en plan for håndtering af dette. 

 

c. Indtræksmuligheder for unge medlemmer 

LS efterspurgte en klar plan for større indtræk af unge medlemmer. LS bidrager gerne 

med ideer, men ønsker ikke at nedsætte en tværorganisatorisk gruppe med LS-

medlemmer. Arbejdsopgaven ligger hos FUNKOM og en plan forelægges FPS til behandling 

så hurtig som muligt. 

 

 

5. Indstilling fra Verdensmålsgruppen     

Verdensmålsgruppen har savnet ledelsesmæssig retning for, hvordan vi skal arbejde med 

verdensmålene. Gruppen understreger, at der er ligeså meget vægt på det sociale i 

verdensmålene som på klima, så de er i høj grad relevante for URK. Det er ikke tanken, at 

vi skal ændre praksis for det, vi allerede gør. Gruppen har taget udgangspunkt i de 6 

verdensmål, som LS i 2018 traf beslutning om og lavet et udkast til en verdensmålspolitik 

for URK. 

 

LS drøftede politikken og havde en række kommentarer og rettelser. Rettelser sendes 

direkte til Mette, som medbringer nyt udkast på næste LS-møde. 

 

 

 

2. april kl. 16.00-18.00     
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6. Implementering af udviklingsplan   

Geske præsenterede sekretariatets implementeringsplan. Der følges op på indikatorer 

hvert halve år, så LS kan følge med i progressionen. 

 

LS takkede for et godt og klart overblik over, hvad sekretariatet går med, og hvad LS skal 

løbe med. LS foreslog, at det gøres endnu klarere, hvad LS skal indover. LS godkendte 

implementeringsplanen og besluttede at sætte planen på dagsorden på et LS-møde i Q3. 

 

 

7. Inddragelse af organisationen  

LS drøftede arbejdsgruppens indstilling. LS efterspurgte, at planen bliver mere konkret og 

nytænkende og tættere på de frivilliges hverdag. De efterlyste også forslag til 

dialogmøder, nye aktiviteter eller lignende. LS havde håbet på bud på, hvordan frivillige 

kan være med til at kvalificere og inddrages i beslutningsprocesser, og hvordan LS i højere 

grad kan søge kvalificering i organisation. 

 

Arbejdsgruppen foreslår, at der kvartalsvis lægges en tekstet video op fra LS og ikke efter 

hvert møde. Mette vil gerne tekste videoer. LS besluttede at gå med den model, men 

aftalte, at man gerne må afvige, hvis det bliver for tungt.  

 

Troels vil gerne tage en runde mere med gruppen og se, om de kan komme med 

opdatereret indstilling til maj-mødet. 

 

Gruppen opfordrede til, at ideer sendes i arbejdsgruppens retning. Fraset video-referater 

blev indstillingen ikke godkendt. 

 

 

8. Holdningsprogram   

Holdningsprogrammet blev behandlet på seneste LS-møde og er siden revideret og derfor 

indstillet til LS til godkendelse. Holdningsprogrammet blev godkendt med følgende 

rettelser og kommentarer. 

 

Det defineres, hvad vi mener med ligestilling mellem køn. Der skrives flere talking points 

ind ift. spilopperne og Joannahuset. 

 

Generelt gennemgås kilder igen.  

 

Geske vil se på, hvordan LS kan se ansøgningerne, så de får adgang til fakta fra 

fondsansøgninger, da sekretariatet er i gang med et oprydningsarbejde ift. data. 

 

LS ønsker, at der tænkes over, hvordan vi får sekretariatsstøtte til hele indsatsen og 

tænker den ind i ansøgninger, så dokumentet holdes levende. Sekretariatsledelsen 

svarede, at de ikke umiddelbart kan committe sig til at opdatere holdningsprogrammet 

løbende. 

 

Vi skal holde os til de børn og unge, der er på aktiviteterne, der er vores eksperter. Men vi 

skal passe på, at vi ikke må udtale os om noget, som ikke er blevet sagt på en aktivitet. Vi 

bør ikke binde os alt for stramt. Vi har ikke politiske medarbejdere eller 

analysemedarbejdere. Vi tager udgangspunkt i vores empiriske erfaringer, men vi skal 

også kunne sætte dagsordener.  

 

 

9. Brandplatform      

Amalie præsenterede et nyt udkast til brandplatform med input fra LS-seminaret og fra 

sekretariatet.  

 

LS godkendte brandplatformen med følgende kommentarer: 

 



4 
 

Vi udfordrer dem, der ikke har ressourcesynet på børn og unge. Går vi efter manden eller 

bolden? Det er handlinger, ikke personer, vi bør handle imod. Alternativt forslag, som 

godkendtes: Vi udfordrer alle til at tage stilling og handle, når de ser svigt af børn og 

unge. 

 

Vi bør være mere optaget af eksempler end af årsager. Vi har ikke det analyseapparat 

som gør, at vi kan udtale os om det. Det er heller ikke det, der gør, at vi får følgeskab. Vi 

skal pege på det, vi ser, hører og oplever mere end de bagvedliggende årsager. 

 

Under ligeværdige mangler et ord (”vegne”). Afsnittet er for langt.  

Amalie sender tekstnære rettelser. Kommunikationsafdelingen skriver igennem. 

 

 

10. Evt.        

Ledelsen orienterede om, at vi i dag har rundet 25 frivillige, som sidder klar til at være 

frivillige lektiehjælpere, men det er en udfordring at finde frem til børnene, som har brug 

for hjælp. 

 

På næste møde vender Anette tilbage med en erfa-plan, som måske kan tænkes sammen 

med landsmøde.  

 

Auktionen er skudt i gang. Ledelsen opfordrede til at dele i netværket. 

 

 

11. Ledelse (lukket punkt)      

LS besluttede at godkende indstillingen fra Troels Rømer til det lukkede punkt. 

    


