
   

  

 

 

 
 

 
 
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:  
Lea Lillebæk 

 

Telefon:  
60152066 

 Postnr./by:  

8000 Århus 
 

E-mail: 

leallarsen@hotmail.com  

Fødselsdato:  
28.05.95 

 

 
Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig:__Ja tak_____



 

Jeg har følgende URK-erfaring: 
Jeg startede i URK da jeg var 15-16 år. Vi startede en LUR i Hvide Sande og kørte èn 

aktivitet, hvor os tre der dannede LUR’en også fungerede som aktivitetsledere. Udover 
det har jeg været en stor del af Røde Kors’ asylområde hjemme i Vestjylland, hvor jeg 
var med til at starte et midlertidigt asylcenter samt var kontaktperson for uledsagede 

flygtninge.  
 

De sidste 4 år har jeg været med som hjælper på Smilets Lejr.  
 
I Århus startede jeg som aktivitetsleder i et socialt boligområde. Efterfølgende blev 

jeg aktiv i Århus’ velkomst-gruppe og blev derved valgt ind i bestyrelsen. Lige nu 
sidder jeg som næstforperson i Århus og har gjort det i 1,5 år.   

 
 
Jeg vil gerne vælges fordi: 

Jeg tror på det vi gør. Jeg tror på at det skaber værdi for nogle, som har brug for det. 
I min tid i URK er jeg hele tiden blevet imponeret af og mindet om, hvad vi er i stand 

til at gøre i fællesskab.   
Jeg bliver imponeret over, hvad et fællesskab kan gøre for det enkelte individ, og hvor 
meget vi som enkeltpersoner kan gøre for fællesskabet.  

Jeg bliver imponeret over det store engagement og de vilde ideer, der forvandler 700 
papkasser til 4 ridderborge, rustninger og robotkostumer på 45 minutter på ferielejr. 

Jeg bliver imponeret over os som helhed og fællesskab og jer som enkeltindivider.  
 
Lige præcis disse vilde ideer og lige netop det arbejde vil jeg være med til at 

understøtte. Derfor vil jeg gerne vælges ind i Landsstyrelsen.  
 

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

At vi bliver ved med at gøre det vi er gode til og fokuserer på det vi kan.  
At vi fortsætter vores enorme arbejde og alt det vi gør: både lokalt, nationalt og 
internationalt. At vi fortsat fokuserer og handler efter vores værdier og mission.  

 
At vi får skabt et godt fundament for et bæredygtigt frivilligmiljø, hvor vi alle skal 

kunne udvikle os og have mulighed for bare at være og gøre. Hvor vi alle er noget 
særligt for nogen, både indadtil og udadtil. Hvor vi er sikre på hinanden, giver plads til 
hinanden og er der for hinanden.  

Vi skal blive bedre til at bruge hinandens erfaringer og bruge hinanden på tværs af 
landet og på tværs af aktiviteter og lokalafdelinger.  

 
Som frivillig organisation er det vigtigt, at vi kender vores begrænsninger og ikke tror, 
at vi er hele løsningen på alle problematikker blandt børn og unge. Vi skal være klar 

over, at det ikke er alle opgaver vi kan og skal varetage.  
 

Dette kræver en åben, omfavnende og inddragende Landsstyrelse, som er til stede i 
hele landet.  
 

 
 

Dato:  05082020  Underskrift: Lea Larsen 


