
 

   

 

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT LS-MØDE  

25. JUNI 2020 

 
Tidspunkt: 16.00-?             Sted: Oliver Twist 

 

Deltagere: Troels, Kathrine, Amalie, Mathilde, Jonas, Daniel, Lawand, Mette, Anette, Geske og 

Rikke 

 

1. Godkendelse af dagsorden     

Der tilføjes et punkt om Dansk Erhverv efter punkt 1.  

 

2. Dansk Erhverv 

URK meldte sig selvstændigt ind i Dansk Erhverv i 2017. I besparelses øjemed foreslår 

Anette, at vi får et paraplymedlemskab af Dansk Erhverv under Røde Kors i Danmark. 

 

LS godkendte, at URK melder sig selvstændigt ud af Dansk Erhverv. 

 

3. Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde i Røde Kors (RK)   

Anette orienterede om seneste møde i RK’s Hovedbestyrelse. Anette gav en mundtlig 

fremstilling af redegørelsen ’Hovedtræk i den økonomiske situation i URK – 2013-2019’ og 

orienterede om de kommende skridt ift. den økonomiske konsolidering af URK og 

samarbejdet med RK. LS tog den mundtlige orientering til efterretning. 

 

Troels orienterede om processen for udarbejdelse af en ny samarbejdsaftale mellem RK og 

URK. Dokumentet rundsendes til LS, inden det indstilles til RK’s hovedbestyrelse. FPS går 

ind i forhandlingerne med de dokumenter og rammer, som LS allerede kender.  

 

LS gav FPS mandat til at forhandle den nye samarbejdsaftale med RK på plads. LS vil få 

forelagt samarbejdsaftalen til godkendelse d. 8. september. Mandatet fra LS til FPS blev 

givet med det forbehold, at formuleringen omkring nødbremse-elementet sendes rundt til 

LS til godkendelse, inden samarbejdsaftalen forhandles på plads. 

 

Der er møde i koordineringsudvalget med RK på mandag. FPS vil foreslå RK, at de starter 

med at definere nødbremsedelen, så det kan rundsendes til LS hurtigst muligt. FPS giver 

en update efter på mandag. 

 

Anette orienterede desuden landsstyrelsen om, at hun har fået nyt job. Hun stopper derfor 

i Ungdommens Røde Kors d. 1. september. Landstyrelsen tog udmeldingen til efterretning, 

drøftede ansættelsesproces og nedsatte et ansættelsesudvalg. 

 

4. Vedtægtsændringer 

3.1, 3.2, 3.3. udviklingsplan, frister og lokalforperson 

LS har tidligere besluttet sig for at stille disse forslag. LS tog formuleringerne til 

efterretning. 

 

3.4 Suppleant til LS 

Daniel understregede, at forslaget går på, at der vælges én suppleant, da det i praksis 

bliver svært at vælge hvem der skal indsuppleres ved flere suppleanter, hvis et LS-

medlem går af i utide. 

LS besluttede at stille forslaget. 

 



 

 

 

3.5 Forpersonskabet 

LS besluttede ikke at stille forslag om at skære en næstforpersonpost fra.  

LS besluttede desuden ikke at stille forslag om at fjerne titlerne ”organisatorisk” og 

”politisk” foran næstforpersonerne. 

FPS opfordrede til, at LS overvejer, om de ønsker at stille forslaget til Landsmødet i 2021. 

 

3.6 Automatisk konvertering af medlemmer over 30 til støttemedlemmer 

LS besluttede at stille forslaget, men at det først sendes forbi Kammeradvokaten til 

gennemgang og specifik afklaring af, om man automatisk stopper med at være medlem 

den dag man fylder 30 år med den nuværende formulering, eller om det er fra den dag, 

man meldes ud og skifter status i CMR. LS gav sekretariatet mandat til at vælge den 

løsning, som fungerer bedst i praksis.  

 

LS opfordrede sekretariatet til at være opmærksom på, hvordan praksissen ift. information 

af medlemmet bliver efter vedtægtsændringens potentielle vedtagelse. 

 

3.7 Kontingentfrit medlemskab 

LS drøftede argumenterne for vedtagelsen af handlingsmedlemsskabet i 2017. Det blev 

påpeget, at en væsentlig faktor ift. handlingsmedlemsskabets indførelse var, at man kan 

have demokratiske rettigheder i URK uden at betale for det. LS drøftede derfor, om der 

kan laves et økonomisk smuthul i vedtægterne. Samtidig blev det påpeget, at det er dyrt 

for URK at have et gratis medlemskab.  

 

LS drøftede, om reglen om at frivillige skal være medlemmer skal udfases. Alternativt kan 

det skrives ind, at der er en klar forventning om, at man er medlem, men at det ikke er et 

krav. LS besluttede at tage frivilligpolitikken op til revidering på LS-mødet d. 8. 

september. 

 

LS besluttede, at Mette og Daniel kommer med forslag til det økonomiske argument 

senest på mandag d. 29. juni til skriftlig behandling. Hvis det ikke lykkes, besluttede et 

samlet LS at indstille forslaget som det ser ud uden tro og love-formuleringen. Det 

undersøges, om der kan oprettes en fond eller pulje, der kan betale medlemskabet for 

dem, der ikke har råd. LS bad om, at sekretariatet leverer beregninger på 

handlingsmedlemskabets pris, som kan tages med på landsmødet. 

 

5. Strategi 2025  

LS behandlede og besluttede et endelig udkast til Strategi 2025, som sendes til Røde Kors 

og efterfølgende lægges på urk.dk/landsmøde. LS besluttede desuden at afholde et 

webinar om den nye strategi d. 6. august kl. 19 samt nogle mindre, fysiske møder i 

Aarhus, Odense, Aalborg og København i august.  

 

6. Evt.        

    

 

     


