
   

  

 

 

OPSTILLINGSSKEMA TIL  
LANDSMØDE 2020 
 

 
 

Jeg ønsker at opstille til posten som (sæt X ved én eller flere poster): 
 

___ Politisk næstforperson (2 år)  

_x_ Landsstyrelsesmedlem (2 år) 

_x_ Landsstyrelsesmedlem (1 år) 

___ Intern revisor (2 år) 

___           Intern revisorsuppleant (1 år) 

 

 
Navn: Daniel Falk 

 
 

Telefon: 29884218 

Adresse: Nørregade 17B, 2.                          
 
 

E-mail: daniel.falk@urk.dk 

Postnr./by: 5000 Odense C. 
 

 

Fødselsdato: 30/10 1998 

 

 

 

 

Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig:___x____
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Jeg har følgende URK-erfaring: 

 

- Landsstyrelsesmedlem - 2018-2020. 

- Forperson for URK Nordfyn - 2015-2018. 

- Ferielejr frivillig på Påruplejren - 2020. 

- Intern revisor - 2016-2018. 

- Aktivitetsansvarlig- og frivillig i Adventureklub - 2014-2017. 

- Opstart af lektiecafe og aktivitet for overvægtige børn - 2015. 

- Se mig kampagne - 2015. 

- Røde Kors ambassadør på Nordfyn - 2015-2016. 

- Fodbold for venskaber - 2016-2017. 

 

Jeg vil gerne vælges fordi: 

 

Da jeg stillede op til landsstyrelsen for 2 år siden, var det ud fra et ønske om at styrke 

lokalafdelingerne, så URK kunne lave endnu flere fantastiske fællesskaber for og med 

udsatte børn og unge. Siden da har en hård virkelighed ramt os. Vores økonomi er 

svækket og vi har ikke længere det samme råderum til at starte nye projekter. Derfor 

er den seneste tid i landsstyrelsen i høj grad blevet brugt på at finde løsninger på 

vores økonomiske udfordringer, som har sikret, at vi i dag er godt på vej imod at 

skabe et godt fundament for fremtiden. Det vil jeg gerne være med til at bygge videre 

på de kommende år, så vi sammen kan sikre en bæredygtig organisation, der fortsat 

vil kunne gøre en forskel for udsatte børn og unge mange år ud i fremtiden. 

Arbejdet med lokalafdelingerne har også udviklet sig de seneste 2 år. Vi er i høj grad 

gået fra at satse på kvalitet i form af færre stærke lokalafdelinger frem for kvantitet i 

form af flere skrøbelige lokalafdelinger. Derfor starter vi i dag kun lokalafdelinger, når 

forudsætningerne for det er på plads. Det er i mine øjne en positiv udvikling, både 

fordi det kræver for mange kræfter hele tiden at skulle opstarte nye lokalafdelinger, 

fordi de gamle er bukket under, men også fordi et godt fundament med stærke 

lokalafdelinger på sigt vil kunne afføde stærke lokalafdelinger i hele landet. Den 

udvikling vil jeg gerne bruge min lokalafdelingserfaring fra Nordfyn til at bidrage til. 

 



 

Landsstyrelsen har stadigvæk mange ting vi kan og skal gøre bedre. Jeg tror, at 

meget af den kritik, der rettes imod landsstyrelsen, bunder i processer, hvor vi 

inddrager for lidt eller for sent samt mangelfuld kommunikation om, hvad der foregår 

i landsstyrelsen. Det skal vi gøre bedre. Derfor vil jeg arbejde for, at landsstyrelsen 

får lavet faste strukturer for at inddrage organisationen og formidle resultaterne af 

landsstyrelsesarbejdet.  

 

Det, jeg mener, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er: 

Det vigtigste for Ungdommens Røde Kors lige nu er at sikre en bæredygtig økonomi, 

der sigter mod en positiv egenkapital, så vi fortsat kan gøre en forskel for udsatte 

børn og unge mange år ud i fremtiden. Derfor vil jeg altid have fokus på de 

økonomiske konsekvenser af vores beslutninger, så vi ikke bruger flere penge end vi 

har råd til. Selvom vi bliver nødt til at bruge færre penge end tidligere, skal vi så vidt 

muligt undgå, at det kompromitterer vores kerneaktiviteter. Det skal vi sikre ved at 

bruge den nye 2025 strategi som rettesnor, så vi kan prioritere, hvilke projekter vi 

skal give os i kast med og hvilke projekter vi skal lade andre gode kræfter om at løfte. 

Samtidig skal vi skabe en endnu stærkere URK identitet, hvor det er naturligt at 

kende sine medfrivillige i nabobyen, så vi kan bruge hinanden endnu bedre i kampen 

for at sikre, at alle kan være noget særligt for nogen. 

 

 

 
 

 
 

Dato: 04/08 2020   Underskrift:  

 
 
 

Husk at vedhæfte et vellignende billede, som kan komme med i landsmødemappen. 
 

 
OBS: For at være valgbar skal man være medlem af Ungdommens Rørs og være 
tilmeldt landsmødet inden tilmeldingsfristen d. 10. september. Skemaet skal være på 

sekretariatet senest 6 uger før landsmødet jf. vedtægterne § 7. Det vil sige lørdag den 
15. august 2020 kl. 24.00. Skemaet sendes til ledelseskonsulent Rikke Friis Højland 

på rikke@urk.dk. 
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