
 

   

 

REFERAT AF LS-MØDE 8. SEPTEMBER 2020 

 
Tidspunkt: 17.00-21.30  Sted: Phonerlokalet v. Oliver Twist 

 
Til stede: Troels, Mathilde, Lawand, Mette, Kathrine, Jonas, Daniel, Geske, Line og Rikke 
 
Via Skype: Alexandra, Amalie 
 

1. Godkendelse af dagsorden      

Dagsorden blev godkendt, idet septembermøde for ferielejre indsættes som punkt før evt. 

 

2. Orientering fra sekretariatet      

Geske orienterede om, at medarbejderne glæder sig til at Helle Gudmandsen starter som 

ny direktør d. 1. oktober. 

 

Geske orienterede om, at Thomas 1. september startede som controller i URK og er i gang 

med oplæring. Thomas refererer personalemæssigt til en chef på Blegdamsvej.  

 

Coronabølgen har ramt os igen, og ledelsen har netop meddelt medarbejderne, at de må 

komme på kontoret hver anden dag, så vi arbejder i skiftehold på Hejrevej. Vi holder i 

udgangspunktet fast i både interne og eksterne møder, og aktiviteterne lukker ikke ned.  

 

3. Skriftlige orienteringer      

LS tog de udsendte orienteringer til efterretning og drøftede følgende: 

 

Opfølgning på revisionsprotokollat 

Det er et opmærksomhedspunkt for LS, at ferielejrøkonomien og samarbejdssporet til 

ferielejrene og FLA koordineres tæt. 

 

LS spurgte om, hvem der godkender direktørens brug af Mastercard. Geske følger op og 

melder tilbage til LS. 

 

Privat fundraising  

Privat fundraising følger de budgetterede indtægter. LS ønsker, at prisen per hvervede 

medlem fremadrettet indgår i den skriftlige orientering om privat fundraising. 

 

Ledelsesrapport 

Troels orienterede om, at index-tallene ser gode ud, men vi har stadig (for) store udgifter 

til lokaler på Hejrevej. Som det ser ud nu, går vi ud af året med et positivt resultat. LS 

spurgte ind til, hvad den langsigtede plan for domicil er. Det er bl.a. op til den nye direktør 

at afklare. 

 

Geske tilføjede, at pga. Corona har vi haft svært ved at få afløb for aktivitetsmidler. Vi er i 

dialog med fondene om at skubbe aktivitetsmidler, men er meget opmærksomme på ikke 

at skubbe aktivitetsmidler uden også at skubbe lønmidler.  

 

LS spurgte, hvad det er for øvrige indtægter, der stiger i november med 522.000 kr. 

Sekretariatet afklarer og melder tilbage til LS.  

 

 



Kommunikation og kampagneårshjul 

LS tog årshjulet til efterretning. LS vil gerne præsenteres for årshjulet tidligt næste LS-år, 

så LS kan være med til at prioritere politisk. Det sættes på dagsorden i den nye 

landsstyrelse i november eller december. 

 

4. Status på implementeringsplan af udviklingsplan   

Geske orienterede om, at vi er på rette vej på alle tre områder. Mental sundhed er dog 

afhængig af ansøgningerne om ekstern finansiering. Sekretariatet arbejder videre med 

udviklingsplanerne for de fem institutionsområder, men de er ikke klar til at blive lagt frem 

endnu. 

 

Det er et opmærksomhedspunkt, at lokalafdelingerne har let adgang til konsulenterne og 

ved hvornår og hvem man kan kontakte. Det er dog stadig en udfordring at sikre 

finansieringen til understøttelse af lokalafdelingerne, men sekretariatet arbejder på dette. 

 

LS oplever, at der er et efterslæb, fra da vi lukkede sekretariaterne i Odense og Aarhus, 

hvor man lovede, at man ville komme ud til lokalafdelingerne. Det blev aftalt, at LAF-

årshjulet opdateres med et besøg eller opkald i efteråret. Geske vil gerne høre om 

konkrete lokalafdelinger, som ikke kender deres konsulent. 

 

Psykisk førstehjælp er blevet til psykisk hverdagshjælp for at signalere, at vi gerne vil 

have det ned i skoleklasserne og på aktiviteterne. Der behøver ikke ske en ulykke, før man 

kan bruge det. På anbefaling for Center for Ungdomsforskning fokuserer vi på 7. klasse, 

og det vil blive testet i et pilotprojekt på to skoler. 

 

Diversitet og mangfoldighed er et politisk fokus for LS bl.a. pba. af en opfordring fra en 

landsmødedeltager i 2019. Det flyttes til lokalafdelings-målet, og der laves en 

arbejdsgruppe i LS om temaet. 

 

LS spurgte, om der er et vækstpotentiale i institutionsområdet. Det vil sekretariatet 

begynde at se på i det kommende år. Det er også derfor Geske gerne vil arbejde med 

udviklingsplaner på de enkelte områder. Helle, ledelsen og den nye LS tager en snak om 

dette efter landsmødet. Når den nye LS træder sammen og planlægger kommende 

arbejdsgrupper kunne det være et tema at arbejde med. 

 

LS roste arbejdet og fremdriften. Implementeringsplanen fortsætter med den nye strategi. 

 

5. Status på samarbejdsaftalen og langsigtet budget med RK   

FPS fik før sommerferien mandat til at forhandle samarbejdsaftalen med Røde Kors på 

plads. Den er nu landet og er indstillet til formel godkendelse i LS.  

 

Som bilag til samarbejdsaftalen ligger en 5-årig budgetprognose, som også var sendt ud til 

LS.  

 

LS pegede på, at det forventes, at vi får indtægter ind på medlemmer og støtter. Generelt 

er markedet for nedadgående. Hvordan vil sekretariatet sikre, at det sker? Ledelsen 

svarede, at sekretariatet sammen med Røde Kors har udarbejdet en model for, hvordan vi 

kan fremskrive indtægterne fra bidragsydere og medlemmer med en række præmisser og 

valg. Disse valg og præmisser forelægges den nye LS. LS påpegede, at de forventede 

indtægter baserer sig på et medlemskrav. Det bør kommunikeres til ØRU. 

 

LS foreslog, at det er et obs-punkt i budgetlægningen ift. 2021 samt at det tænkes ind i 

justeringen af budgetprognosen i sommeren 2021. 

 

LS spurgte, hvorfor der er et fald i indtægter i den femårige budgetprognose i 2023, og 

hvorfor de stiger i 2024. Det er der flere forklaringer på; Der er indbygget et fald i 

program-aktiviteterne frem til 2022 pga. bevillinger, der afsluttes, og herefter er det 

status quo. MEN så er der reguleret for 2 pct. inflation – denne stigning er skjult i nogle af 

årene, men fx stigningen på nationale aktiviteter fra 23-24 modsvarer de 2 pct. Der er 

endvidere indbygget en stigning i, hvor meget programenheden skal dække af egen løn fra 

22 og frem mod 24, hvor det er 100 pct.  (det skal modsvares af projektindtægter og 



giver derfor en stigning begge steder) 

 

LS drøftede ”nødbremse-formuleringen”, og om denne lå indenfor URK’s vedtægter. Troels 

svarede, at den til enhver tid siddende landsstyrelse altid vil kunne bryde med 

samarbejdsaftalen, da vedtægterne står over denne – men dermed også potentielt miste 

korset. LS og landsmødet har altså stadig mandatet. Troels orienterer om dette under 

beretningen på landsmødet. 

 

LS roste og godkendte formelt samarbejdsaftalen samt budgetprognosen, herunder 

indførslen af en mekanisme for revision af den 5-årige budgetprognose årligt (som 

udgangspunkt slut sommer/start efterår, så denne kan bruges som udgangspunkt for 

vedtagelse af budget i slutningen af budgetåret).  

 

Troels melder tilbage til RK, at aftalen er godkendt, og at der er fokus på 

kommunikationen af den. LS ønsker som udgangspunkt, at den er offentligt tilgængeligt. 

 

6. Landsmøde      

Mandag d. 7. september skærpede myndighederne retningslinjerne for 18 kommuner, 

herunder København. Det betyder bl.a., at forsamlingsforbuddet er sænket til 50 personer, 

og at det anbefales at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, 

ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Man må imidlertid stadig gerne 

afholde generalforsamlinger og andre arrangementer, hvor man i overvejende grad sidder 

ned. Sekretariatet har booket DGI-byen, som er med i Horestas ’Safe Place to visit’-

program, og som har fuldstændig styr på de gældende retningslinjer og sikrer, at vi kan 

afholde et sikkert landsmøde.  

 

I lyset af de skærpede retningslinjer, som særligt gælder unge i alderen 20-29 år, 

besluttede LS af aflyse middag, fest og overnatning lørdag. Søndagen aflyses således 

også, men der sættes en kort Corona-workshop ind i programmet lørdag. 

 

LS aftalte at give den et skud med at opfordre frivillige til at komme til Landsmødet. 

 

LS understregede, at der er behov for, at der arrangeres noget socialt, når Corona har lagt 

sig igen. 

 

Troels laver liste over, hvem der præsenterer vedtægtsændringer på landsmødet og 

sender til LS. 

 

LS mødes i DGI Byen lørdag d. 26. sep. kl. 9. 

 

Sekretariatet holder øje med ændringer i myndighedernes retningslinjer frem mod 

landsmødet. LS vil gerne holde fast i den 26. september uanset. Hvis retningslinjerne for 

generalforsamlinger ændres, bør muligheder for digital afholdelse undersøges. 

Sekretariatet fik mandat til at planlægge landsmødet, som det er muligt med de 

retningslinjer, der foreligger. 

 

7. Nye URK-tal      

Sekretariatet har foretaget en grundig oprydning i URK’s database med henblik på at 

tilvejebringe et mere kvalificeret overblik over antal frivillige, aktiviteter og geografisk 

udbredelse. Tallet viser et fald ift. tidligere års tal.  

 

LS tog orienteringen til efterretning, godkendte kommunikationsplanen og besluttede at 

bruge det anslåede tal på antal deltagere på 10.000.  

 

8. Opdatering af frivilligpolitik      

LS stiller på landsmødet forslag om at udfase handlingsmedlemsskabet. Samtidig foreslår 

de den kommende landsstyrelse at tage stilling til medlemskravet.  

 

Sekretariatet har udarbejdet nye tal, som viser, at URK risikerer, at 707 

medlemmer/bidragsydere melder sig ud/ ikke gentegner næste år ved fjernelse af 

medlemskravet blandt frivillige. 



 

 

LS drøftede, om de ønsker at trække forslaget og beholde den gamle model med 

handlingsmedlemmer og medlemskrav, eller om LS fortsat vil indstille til landsmødet at 

handlingsmedlemsskabet bortfalder, mod at man lægger op til at frivilligpolitikken ændres 

herefter. 

 

LS besluttede at beholde forslaget til landsmødet. LS tog på sig at arbejde for at 

andelstanken lever ude i landet, så de frivillige melder sig ind, selv hvis det ikke længere 

vil være et krav. 

 

Det skal være en prioritet i landsstyrelsen i de kommende år, og LS skal være frontløber 

på at pushe medlemskabet, URK-ånden og knytte aktiviteterne tættere på. LS nedsatte en 

arbejdsgruppe, der skal samle gode erfaringer og input til medlemshvervningsindsats, som 

laver en indstilling til den nye landsstyrelse. Jonas, Mette og Troels meldte sig til 

arbejdsgruppen. 

 

LS udtrykte ønske om, at det økonomiske tab budgetteres ind ret konservativt i budget 

2021. 

 

9. Barnets lov og politisk indsats     

Regeringen har igangsat en bred inddragelsesproces, der involverer organisationer, 

eksperter, kommuner med henblik på at få belyst alle dilemmaerne i forhold til 

investeringer i tidlig indsats. Regeringen kalder indsatsen Barnets Først. Barnet Først kører 

i forskellige spor, og med forskellige planlagte strukturelle tiltag, hvoraf ét er Barnets Lov, 

som er en ny lov. URK er en af de organisationer, der er inviteret med til at give input til 

arbejdet med Barnet Først, og ikke mindst med Barnets Lov på et møde d. 14. september. 

Rammerne for den politiske proces er på plads, og LS drøftede URK’s holdning.  

 

LS drøftede, hvorvidt URK støtter tidlige anbringelser. URK lægger særligt vægt på, at 

barnet skal høres i sin egen sag, at barnets tarv altid skal stå forrest i børnesager, og at 

økonomi ikke skal være en barriere for anbringelser.   

 

LS bakkede op om indstillingen.  Troels og Amalie skriver samt rundsender et position 

paper rundt til LS med de positioner, som URK tager med på mødet.  
 

10. Septembermøde 

LS vil gerne styrke relationen mellem ferielejrområdet og landsorganisationen. Troels har 

spurgt FLA, om de må komme med på septembermødet, men det har de takket nej til. 

Geske gjorde opmærksom på, at der er meget på dagsordenen på septembermødet, bl.a. 

fordi martsmødet blev aflyst i 2020 pga. Corona. 

 

LS foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe mellem FLA og LS, der skal se på, hvordan 

samarbejdet kan styrkes, herunder hvordan ferielejreområdet administrativt og politisk 

knyttes tættere til landsorganisationen. LS skriver til FLA og spørger, om de må komme 

med på et af de første møder med den nye FLA, hvor arbejdsgruppen så evt. kan 

nedsættes.  

 

11. Evt.        

Der var ikke noget til eventuelt. 

 


