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“ Det er som at have en bedste ven, der bare er der, 
og som vil høre og hjælpe en. Jeg er så glad for, jeg 

fik en mentor. Det har hjulpet mig meget. ”
Mentee i Ungdommens Røde Kors
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1.1 PROGRAM FOR LANDSMØDE 2022
LØRDAG D. 24. SEPTEMBER

10.00 – 10.45 Check in og croissanter
10.45 – 11.15 Inspirationsoplæg om URK’s indsatser i Danmark
11.15  – 11.30 Officiel åbning af landsmødet
11.30 – 11.45 Generalforsamling del 1 

Valg af dirigent 
Valg af referent 
Godkendelse af forretningsorden 
Godkendelse af dagsorden

11.45 – 13.00 Generalforsamling del 2 – beretning og regnskab 
Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens 
nuværende stilling 
Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors’ regnskab 2021 
Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger

13.00 – 13.30 Frokost
13.30 – 15.00  Generalforsamling del 3 - indkomne forslag 

Vedtægtsændringsforslag 
Resolutionsforslag 
Fastsættelse af kontingent for det kommende år

15.00 – 15.30 Kaffepause
15.30 – 16.00 Oplæg om URK’s sammenspil med Røde Kors-bevægelsen i internationalt perspektiv
16.00 – 17.30 Generalforsamling del 4 – valg til landsstyrelsen 

Valg af politisk næstforperson 
Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer 
Valg af suppleant til landsstyrelsen 
Valg af interne revisorer

17.30 – 18.00 Eventuelt
18.00 – 19.15 Check in på hostel og klargøring til fest
19.15 – 02.00 Middag og fest 

SØNDAG D. 25. SEPTEMBER

09.15 – 10.00 Morgenmad
10.00 – 10.30 Åbning af søndagen og tak for i går
10.30 – 12.00 Workshop: De fede fællesskaber i URK 
12.00 – 13.00 Frokost – farvel og tak for i år!
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1.2 Praktiske oplysninger

MIDDAG OG FEST AFHOLDES I:
Folkestuen
Demokrati Garage
Rentemestervej 57
2400 København NV

1.2 PRAKTISKE OPLYSNINGER
Landsmødet foregår over to dage� I løbet af de to dage veksles der mellem formelle punk-
ter og snak, sjov og input udefra� I bæredygtighedens navn vil der ikke blive printet lands-
mødemapper til alle, men der vil blive medbragt nogle få eksemplarer, som I kan deles om, 
og ellers opfordres I til at medbringe tablet, computer eller jeres egen udskrift�

Når lørdagens formelle og faglige program er slut, vil der være mulighed for at tjekke ind 
på hotel (læs mere nedenfor)� Vi håber, at I der ikke skal det, vil give en hånd med til at gøre 
klar til fest, så vi kan gå til bords kl� 19�15� Vi sørger for at lave lidt ryste-sammen-aktiviteter, 
så det bliver en sjov og dejlig aften, uanset om man kendte 1 eller 50, da man kom�

Husk at vi bruger MobilePay til at betale i baren� 

OBS: Middag og fest afholdes ikke i DUNANT� 

Middag og fest afholdes i:

Folkestuen
Demokrati Garage
Rentemestervej 57
2400 København NV

Demokrati Garage ligger 15 minutters cykeltur væk fra DUNANT� Alternativt kan man tage 
metroen fra Trianglen st� til Nørrebro st� og derfra gå 16 min� 

Forplejning 

Der serveres croissanter, når I ankommer lørdag morgen, og så er der ellers fuld forplejning, 
til søndag frokost� Morgenmad og frokost søndag foregår samme sted, som vi holder lands-
møde�

Overnatning

Hvis du skal overnatte hos en anden URK’er, sørger sekretariatet for at I bliver teamet op på 
forhånd� Skal du overnatte på hotel, foregår det på 4-personers værelser på Steel House 
Copenhagen� 

Der er indlagt tid i programmet til indtjekning, men der kan tjekkes ind hele natten� Det er 
tidligst muligt at tjekke ind kl� 15�

LANDSMØDET
AFHOLDES I:
DUNANT (udtales ”Dynang”) 
Dansk Røde Kors Landskontor 
Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

Transport

I skal selv sørge for at komme til DUNANT� Det ligger ca� 2 
minutters gang fra Trianglen metrostation� Metroen kan tages 
direkte fra København H� Uanset om du tager tog, metro, bus 
eller fylder bilen op med seje URK’er, kan du efterfølgende 
indsende dine billetter sammen med en refusionsseddel til re-
fusion@urk.dk� Herefter får du penge for transport refunderet 
begge veje� Skriv gerne inde på frivilliggruppen, hvis du har en 
ekstra plads i bilen, det er bare hyggeligere at køre sammen 
med nogen� Linket til gruppen er: https://www.facebook.com/
groups/5876366953

Eksempler på afrejse

DSB: 
06:15 Aarhus H – København H 09:03 
07:53 Odense banegård – København H 09:03

Kombardo-afgang (Aarhus)
05:15 Aarhus – København 08:45
Køb billet her: https://www.kombardoexpressen.dk/boo-
king#/departure-and-ticket

Kontakt 

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt Caroline på caro-
line@urk.dk / 41882801

OVERNATNING
Steel House Copenhagen
Herholdtsgade 6
1605 København V

mailto:refusion@urk.dk
mailto:refusion@urk.dk
https://www.facebook.com/groups/5876366953
https://www.facebook.com/groups/5876366953
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1.3 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2022

1.3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 
FOR LANDSMØDE 2022

Åbning af Landsmødet 

1. Landsmødet åbnes af landsforpersonen, der leder valget af dirigent (herefter ’dirigenten’) jf� 
vedtægternes § 8 stk� 14� Herefter følges følgende procedure i angivne rækkefølge: 
a. Dirigenten indstiller til valg af referent�
b. Dirigenten konstaterer, om Landsmødet er lovligt indkaldt jf� vedtægternes § 8 stk� 2�
c. Dirigenten fastsætter antal af stemmetællere og leder valget af disse efter forslag fra 

landsstyrelsen� Såfremt dirigenten er i tvivl om en afstemnings udfald, kan han påkalde 
stemmetællerne, som derefter foretager optælling af de afgivne stemmer�

d. Dirigenten indstiller til godkendelse af forretningsorden efter forslag fra landsstyrelsen 
og evt� indkomne forslag til ændringer jf� vedtægternes § 7 stk� 13�

e. Dirigenten indstiller til Landsmødets godkendelse af dagsorden og program for Lands-
mødet efter forslag fra landsstyrelsen og evt� indkomne forslag til ændringer, jf� vedtæg-
ternes § 8 stk� 9� 

2. Herfra leder dirigenten Landsmødet ud fra den vedtagne dagsorden� 

Opførsel under mødet

3. Der forventes god ro og orden under mødet� 
a. Mobiltelefoner skal holdes lydløse�
b. Gældende regler på mødestedet skal overholdes� 
c. Når man får ordet, er det kun muligt at udtale sig om det dagsordenspunkt, hvortil ordet 

er givet�
d. Dirigentens anvisninger skal efterkommes� I yderste konsekvens kan overtrædelse af 

forretningsordenen medføre bortvisning�
e. Mishagsytringer under deltageres indlæg i debatterne er ikke velkomne� Overtrædelse 

medfører advarsel fra dirigenten med mulighed for bortvisning fra mødet ved gentagen-
de overtrædelse�

Forslag til Landsmødet

4. Der er mulighed for at fremlægge forslag for Landsmødet inden for tidsfristen i vedtægterne 
§ 8 stk� 11� Der kan således ikke stilles forslag på selve Landsmødet�

5. Forslag må ikke stride mod vedtægterne�
6. Dirigenten kan indstille til Landsmødet at afvise et forslag, såfremt det har en form, som ikke 

kan behandles af Landsmødet�

Dirigentens rolle

7. Dirigentens rolle er at sikre, at Landsmødet afholdes efter gældende regler, og at debatten 
afholdes så konstruktivt som muligt�
a. Hvis det er nødvendigt, kan dirigenten foreslå: 

• At talerækken afsluttes efter det følgende indlæg.

• At der foretages en vejledende, indledende afstemning for at afgøre, om der er enighed eller 

uenighed om et forslag.

• At der foretages en prøveafstemning for at afgøre, om en fortsat debat er nødvendig.

• At der indføres kollektiv eller individuel begrænsning af taletid af hensyn til mødets konstrukti-

ve afholdelse.

8. Dirigenten kan bryde talerækken, hvis medlemmer, der ikke før har sagt noget, markerer, at 
de vil have ordet� 

9. Ethvert tvivlsspørgsmål afgøres af Landsmødet efter dirigentens indstilling og afgøres ved 
almindeligt stemmeflertal�

10. Hvis der stilles forslag om mistillidsvotum til dirigenten, leder landsforpersonen en afstem-
ning om mistillidsvotum og evt� valg af en anden dirigent� Mistillid til dirigenten kræver almin-
deligt stemmeflertal� I tilfælde af mistillid leder landsforpersonen valget af en ny dirigent�

Beslutningsdygtighed og afgørelser

11. Landsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af ved-
tægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 flertal jf� vedtægternes § 8 stk� 7� 

12. Til alle vedtagelser kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede delta-
ger i afstemningen jf� vedtægternes § 8 stk� 7� 

13. Alle personvalg er hemmelige og skriftlige� I øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæ-
ring jf� vedtægternes § 8 stk� 7�

14. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har tilmeldt sig Landsmødet inden den fastsatte 
tilmeldingsfrist og er til stede på Landsmødet jf� vedtægternes § 8 stk� 5�

15. Forretningsordenen vedtages ved almindeligt flertal� Ændringsforslag til forretningsordenen 
kan stilles frem til vedtagelsen� Også her kræves almindeligt flertal�

16. Vedtægtsændringer træder i kraft med omgående virkning, medmindre andet er angivet 
i forslaget� Ved ændringer i vedtægterne for Ungdommens Røde Kors § 1; § 2; § 3; § 6 stk� 
5, 10 og 12; § 8 stk� 8; § 9 stk� 6; § 11 stk� 2 og § 12 kræves Røde Kors i Danmarks hovedbe-
styrelses godkendelse jf� vedtægternes § 8 stk� 8� Disse kan derfor ikke træde i kraft med 
omgående virkning�
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Valg til tillidsposter

17. Alle personvalg er skriftlige, jf� vedtægternes § 8 stk� 7� Stemmetal offentliggøres ikke�
18. Ved valg til politisk næstforperson, menige landsstyrelsesmedlemmer, revisorer og revisor-

suppleant følges følgende procedure:  
 
Valg af politisk næstforperson, interne revisorer for hhv. 1 og 2 år og revisorsuppleant: 
 
Hvis der kun er én kandidat til posten, stemmes der ikke� Kandidaten er valgt� 
 
Hvis der er to kandidater til posten, skal der stemmes på én af de to� Det sker ved at skrive 
navnet på den kandidat, man ønsker valgt, på stemmesedlen�   
 
Hvis der er tre eller flere kandidater til posten, stemmes på alle kandidater med samme 
pointgivnings-system som ved valg af menige medlemmer til landsstyrelsen (se nedenfor)� 
Hvis en kandidat har fået over halvdelen af stemmerne i første valgrunde, er denne kandidat 
valgt�  
 
Hvis der ikke er en kandidat, der har fået over halvdelen af stemmerne i første runde, udgår 
den kandidat, der har fået færrest stemmer og der stemmes på ny på de tilbageværende 
kandidater� Denne fremgangsmåde fortsætter indtil der er en kandidat, der har fået over 
halvdelen af stemmerne� 
 
Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer og suppleant: 
 
Såfremt der kun er netop det antal kandidater eller færre, der er brug for, stemmes der ikke, 
og kandidaterne er valgt� 
 
Valg af menige, ordinære landsstyrelsesmedlemmer foretages i ét samlet valg� Alle kandi-
dater prioriteres i den rækkefølge, man ønsker dem valgt� Ved sammentællingen får første 
prioritet et point, næste prioritet to point osv� Kandidaterne med færrest point bliver valgt� 
Opstår der pointlighed, som er afgørende for resultatet af valget, stemmes der mellem de 
kandidater, der har fået lige mange point efter ovenstående metode� 
 
Valg af suppleant foregår på samme måde som ved valg af menige landsstyrelsesmedlem-
mer�   
 

Der vælges poster i følgende rækkefølge:

1. Politisk næstforperson
2. Landsstyrelsesmedlemmer for to år
3. Landsstyrelsesmedlemmer for et år
4. Intern revisor for to år
5. Intern revisor for ét år
6. Intern revisorsuppleant

Hvis en kandidat bliver valgt til en post, frafalder eventuelle kandidaturer til andre poster�

Forslag til forretningsorden er stillet af Landsstyrelsen



2 2.0

og økonomi
Årsberetning 
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2.1 LANDSSTYRELSENS BERETNING 
2021-2022

Da 16-årige Karyna meldte sig til URK-programmet ’Youth Leaders of Ukraine’, var det med 
en forhåbning om at kunne tage et endnu større ansvar – på sine Røde Kors-aktiviteter 
og i sit lokalsamfund i det østlige Ukraine både nu og i fremtiden� Om at kunne mestre de 
metoder, som URK underviser og rådgiver i på tværs af Røde Kors-bevægelsen� Fra Malawi 
til Grønland og fra Syrien til Holstebro�  

Da jeg besøgte dem i det østlige Ukraine for snart et år siden, kunne Karyna og de andre 
unge fra programmet præsentere deres arbejde med træninger i Life Skills for unge, ma-
leworkshops for flygtninge og undervisning i førstehjælp for elever på lokale skoler� I dag er 
det arbejde skiftet ud med livsvigtig førstehjælp til sårede civile, uddeling af rent vand og 
helt nødvendig støtte til især ældre og mennesker med handicap�

For mig står Karyna og de andre unge lederes eksempel tilbage som en tydelig påmindelse 
om, hvad det vil sige at være en del af verdens største humanitære bevægelse: Røde Kors� 
En bevægelse, som stadig træder til, når alt andet og alle andre svigter� Med medmenne-
skeligheden som kerne og – i nogle situationer – med sig selv som indsats� At være en 
del af det kommer med et ansvar� Et ansvar, som vi er bevidste om, og som vi – også det 
seneste år – har taget på os�  

Det har vi også vist på vores aktiviteter herhjemme i Danmark� På hospitalerne, hvor vores 
hospitalscaféer tilbyder et frirum for børn og unge, der på grund af alvorlig sygdom er isole-
rede fra børne- og ungdomslivet udenfor� Det har vi vist på asylcentrene, hvor vores frivillige 
har strakt sig længere, end vi kunne forvente for at tage godt imod flygtninge fra Ukraine� 
Og for samtidig at holde fokus på de unge, som var i asylsystemet i forvejen, men som af de 
fleste andre blev glemt�

Det har vi også vist, når vi hver dag arbejder for de børn og unge, der står i samfundets 
allersværeste situationer� På kvindekrisecentre, på ferielejre, i lokalafdelinger, mentor-
programmer og meget mere gennem tusindvis af frivilliges handlinger over hele landet� 
Handlinger, der alle sammen bygger på noget universelt� Vi har brug for medmennesker for 
at klare os igennem det, som kan være svært� Vi har brug for nogle, som tror på os, og som 
vi kan spejle os i� Vi har brug for hinanden�

Tak for et vildt år�

På vegne af Landsstyrelsen,

Jonas Wiederholt Larsen, landsforperson
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Til stede når alt andet svigter: en klar retning for organisationen 

I 2020 vedtog Landsmødet en ny strategi, som sætter retningen for vores fælles arbejde 
frem mod 2025� I strategien finder vi ind til kernen af, hvor vi i Ungdommens Røde Kors skal 
fokusere vores indsatser� Og strategien er klar og tydelig: Vi vil gøre en forskel der, hvor 
andre ikke gør� Der, hvor behovet er størst� Vi skal stå klar for de børn og unge, som ikke 
har andre at gå til�

Målene i strategien er at: 

1. Sikre, at flere børn og unge, der lever i udsathed, bliver en del af ligeværdige fællesskaber, 
der løfter dem�

2. Skabe plads til overhørte stemmer og kaste lys på samfundets skyggesider�

3. Bygge en troværdig og økonomisk solid organisation, som kan levere aktiviteter af høj kvali-
tet�

Målene sætter retningen for Landsstyrelsen, vores sekretariat og vores flere hundrede akti-
viteter i Danmark og i verden� Man kan trygt sige, at Landsmødets strategi har givet stabilitet 
og en tydelig retning, som har gjort det muligt at omsætte effektivt fra tanke til handling� Det 
går godt i URK – men mere om det senere! 

Et hav af problemer – der har aldrig været mere brug for URK

Mens verden orienterede sig mod smitte- og kontakttal, satte pandemien yderligere skub i 
en udvikling, som vi allerede kendte til i forvejen� Børn og unges mentale trivsel forværres� 
Og selvom pandemien kan føles ovre i vores del af verden, præger efterdønningerne af 
nedlukningerne vores samfund� Vi får det dårligere og dårligere� 

På trods af at udviklingen tydeliggør, at der er mere brug for Ungdommens Røde Kors end 
nogensinde før, stod vi i starten af året i en situation, hvor økonomien var skrøbelig, men på 
rette vej� Og i en situation, hvor der over hele landet manglede frivillige kræfter� Mange af 
de nøglefrivillige, som før havde drevet aktiviteter rundt omkring i det danske civilsamfund, 
dukkede simpelthen ikke op igen efter nedlukningerne�

Forudsætningerne for vores fælles arbejde har været svære� Alligevel står vi ved afslutnin-
gen af 2021/2022 med en organisation, som har holdt aktivitetsniveauet generelt, og som 
udvider med aktiviteter på flere svært tilgængelige institutioner� Aktuelt er vi til stede på 
over 50 af disse institutioner over hele landet� Vi når dermed ud til langt flere børn og unge 
i udsatte positioner med sjove, trygge og ligeværdige fællesskaber� Vi står også med en 
organisation, som har fået en solid økonomi med en egenkapital, der er større end før den 
økonomiske krise� Og så er vi blevet en organisation, som har udviklet nye platforme og an-
ledninger til at give unge fra vores aktiviteter mulighed for at deltage i den offentlige debat, 

bidrage med deres perspektiver på samfundets udfordringer og råbe landets politikere op� 
Jeg er stolt af, at vi som organisation er pionerer i Danmark i forhold til at inddrage unge 
med levede erfaringer på et højere niveau, end man oftest ser�

At vi trods udfordringer står, hvor vi står nu, skyldes først og fremmest alle de frivillige, som 
har taget en ekstra tørn for at få os igennem kriserne� De, som har insisteret på at tage en 
ekstra vagt i sin lektiecafé, hvis der ikke stod andre klar� De, som tog en ekstra tørn for at 
fylde lejrene op med frivillige, og de, der insisterede på at knokle igennem i lokalafdelinger-
ne – så der igen er URK-aktiviteter over hele landet� URK står stærkt, og det skyldes i høj 
grad jer, som læser med lige nu� 

Flere børn og unge, der lever i udsathed, skal med i ligeværdige 
fællesskaber, der løfter dem 

Den slags anstrengelser har gjort det muligt for os at sikre ligeværdige fællesskaber for 
10�000 børn og unge gennem 3�000 frivilliges indsatser� Heraf er en større del af de fælles-
skaber målrettet de børn og unge, som befinder sig i de allermest urimelige positioner� Det 
gælder eksempelvis på de institutioner, som er svært tilgængelige for civilsamfundet, men 
hvor nogle af landets mest udsatte børn og unge befinder sig� Og hvor vi med det Røde 
Kors som logo har en unik adgang og mulighed for at hjælpe� Med den mulighed følger et 
stort ansvar�

For eksempel på landets krisecentre, hvor børn, der er flygtet fra vold i hjemmet, pludselig 
skal skabe en ny hverdag væk fra venner og kendte omgivelser� På 14 af landets krisecentre 
står vores frivillige klar til at sørge for, at børnene får et frirum med smil og leg midt i en svær 
periode i deres barndom� 

Et andet eksempel er Ungdommens Røde Kors’ 15 hospitalscaféer på tværs af både psykia-
trien og somatikken – og med endnu flere nye caféer på vej� Alle sammen med det tilfælles, 
at de tilbyder en pause fra sygdommen for indlagte børn og unge� En pause, hvor de kan 
glemme alt om medicin og behandling og bare være unge sammen�

I år blev også året, hvor vi udvidede på antallet af aktiviteter på døgninstitutioner� På 13 døg-
ninstitutioner – og med to yderligere på vej – står URK klar med fællesskaber for anbragte 
børn og unge, som i mange tilfælde ikke har andet netværk at gå til� 

Ligeledes står Studerende Fanger klar med frivillige, som giver støtte til en gruppe, der i 
mange tilfælde ville ønske, at de kunne gøre deres ungdom om; dem der sidder i fængsel� 
Frivillige møder op bag murene på seks institutioner for at hjælpe dem gennem studiet, og 
de er også klar til at gribe dem, når de løslades og står uden netværk� Dette er et vidnes-
byrd om, at vi i URK sætter medmenneskelighed øverst - og så kan vi endda se, at 100% 
består deres fag, når de får en studiestøtte gennem URK� 

I år lægger vi også byggestenene til, at vi kan skabe frirum for børn og unge på sikrede 
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institutioner� Fælles for denne gruppe er en traumatisk barndom og samtidig et ønske om at 
være en del af fællesskaber med andre unge� Når vi ser på tværs af de børn og unge, viser 
statistikkerne, hvordan det er disse unge, der som voksne risikerer at stå uden uddannelse 
og udenfor arbejdsmarkedet med større risiko for gennemgribende mistrivsel, hjemløshed 
og misbrug� Derfor er det både vigtigt og fantastisk godt, at vi virkelig har formået at rykke 
på dette område for at få endnu flere børn og unge med ind i vores fællesskaber�

På grund af en ekstraordinær indsats, fik ferielejrene – på trods af rekrutteringsudfordringer 
– genoptanket 1�400 børn og unges tro på sig selv gennem en uge med uforglemmelige 
sommerferieoplevelser� Det har været skønt at holde lejre uden at skulle bekymre sig om 
corona, så vores tid igen er gået hundrede procent til børnene� I år sad også 550 frivillige 
klar i 30 lektiecaféer og 37 klubber over hele landet - med flere på vej� Og frivillige fra Ung 
På Linje havde næsten 2�000 samtaler på chat og telefon� Tilbuddet har opnået akkredite-
ring fra RådgivningsDanmark, som er en vigtig milepæl som samtaletilbud� UPL har også for 
alvor fået igangsat en vækst med sikret bevilling frem mod 2025� 

2021/2022 blev også året, hvor vi – endelig! – kunne afholde fysiske årsmøder i vores 25 
lokalafdelinger� Lokalafdelingsarbejdet i URK har i lang tid haft to tydelige udfordringer� 
Området har historisk set været svært at finansiere� Og så er det mange steder stadig en 
stor udfordring at sikre den fornødne stabilitet i arbejdet, når frivillige i lokalområderne 
flytter videre til andre dele af landet� Når det er sagt, har vi tydeligt – også i år – kunnet 
se potentialet i vores lokalafdelinger� Vi har set lokalafdelinger blomstre op og åbne akti-
viteter på stribe og holde events for hundredvis af børn og unge� Derfor har støtten til og 
udviklingen af lokalafdelingsarbejdet haft særlig prioritet blandt Landsstyrelsen i år – også i 
form af investeringer� Et stjerneeksempel på en lokalafdeling, der virkelig har blomstret det 
seneste år, er URK Vendsyssel� Foruden deres tre klubaktiviteter, som fylder deres lokaler i 
Brønderslev med grin, snak og kram, afholder de weekendlejre, tager på et hav af udflugter 
og lavede sågar en særlig juleklub, der havde åbent fire gange i løbet af december� Selv 
når skolerne holder ferie, så holder URK Vendsyssel åbent� Der er gang i gode ting, og der 
er store ambitioner for fremtiden i Vendsyssel� Lige som der i øvrigt er rigtig mange andre 
steder i landet! 

Et travlt år på asyl – fællesskaber, ungdomsliv på asylcentre,  
afghanere og Ukrainekrigen

På asylcentrene skaber vi fællesskaber for unge i alderen 17-30 år, som tidligere har været 
en glemt gruppe� Et år uden corona-nedlukninger har betydet, at vi har skabt stærke bånd 
med de unge ude på flere asylcentre� Udover vores ungecaféer på centrene er der opstar-
tet et folkekøkken og en civil society-gruppe� 

Der er blevet afholdt bootcamps, hvor unge fra Avnstrup, Sjælsmark og Sandholm har fået 
et trygt rum til at arbejde med selvudvikling� De har fået redskaber til at sætte ord på deres 
følelser, og de unge har skrevet digte, som de læste op på Folkemødet 2022� Det har været 
et år med fokus på de unges ret til at være unge på trods af deres omstændigheder� 

Det har også været et år, hvor vi har vist, at URK har stærke og omstillingsparate frivillige� 
Vi nåede knap at etablere gode fællesskaber for de nyankomne afghanere på Asylcenter 
Sandholm, før Ukraine-krigen stod for døren� De afghanske unge på Sandholm blev sendt 
ud i samfundet, og både asylcenter Sandholm og Sjælsmark blev modtagecenter for pri-
mært ukrainske flygtninge� 

Hvad ville du gøre, hvis du havde ti millioner kroner?

Det spørgsmål blev lige pludselig meget virkeligt for os, da Ungdommens Røde Kors endte 
på listen over modtagere, da der, med Socialministeriet i spidsen, blev indgået en politisk 
aftale om at stimulere oplevelsesindustrien gennem en stor pulje penge til udvalgte ci-
vilsamfundsorganisationer� Siden har vi sammen sendt tusindvis af børn og unge fra vores 
aktiviteter afsted på restauranter, til koncerter, tivoli- og Lalandia-ture og meget mere!

I maj måned peakede den indsats! Her blæste Tessa, Artigeardit, Icekiid, Tobias Rahim og 
TopGunn næsten 3�000 graffitimalende, skateboardende, dansende og telefonkastende 
børn og unge fra vores egne – og 26 søsterorganisationers – aktiviteter bagover i Køben-
havn og Aarhus� Det var en stærk indsats af vores to store lokalafdelinger og de øvrige 
hundrede frivillige, som var med til at få det til at ske� For ferielejrbørnene Eyad og Oliver på 
14 var en af de største oplevelser at komme backstage til selfies og krammere med Tessa 
og Tobias Rahim�

Plads til overhørte stemmer og lys på samfundets skyggesider

Alle de ovennævnte aktiviteter kommer med en erkendelse af, at vi aldrig kommer til at 
kunne være over alt� Men at vi stadig har et ansvar for dem, som står allerlængst udenfor� 
Et ansvar for, at vi bruger de skæbner, vi møder i vores fællesskaber, til at gøre en strukturel 
forskel for børn og unge, der er endt i helt urimelige situationer� 

I år blev året, hvor vi tog lige præcis det arbejde til det næste niveau� Med kampagnen Ung 
Bag Lukkede Døre lancerede vi vores bud på en Ungereform� En reform, der kommer med 
11 konkrete politiske anbefalinger, der skal sikre alle unge gode vilkår for at træde godt 
ind i voksenlivet� Sammen satte unge tidligere indsatte, indlagte og anbragte ord på deres 
møder med systemet, og så satte de Astrid Krag stævne til møde på Christiansborg for at 
diskutere deres politiske anbefalinger� Når Ungdommens Røde Kors mødes med social-
ministeren, er det ikke vores direktør eller landsforperson, der står forrest� Det er Isak, der 
har afsonet en dom i fængsel, Sara, der har været indlagt i psykiatrien, og Mitra, som var 
anbragt som barn� Når politikerne mødes med Ungdommens Røde Kors, møder de virkelig-
heden�

Vores politiske anbefalinger er udviklet sammen med unge, der har mærket systemet på 
egen krop� Det er med deres budskaber, vi har sat et aftryk på den nye flerårsaftale for 
Kriminalforsorgen, der i URK’s ånd havde fokus på resocialiserende arbejde og inddragelse 
af civilsamfundet� I skrivende stund arbejder vi for, at unges erfaringer fra psykiatrien bliver 
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bragt i spil i forhandlingerne om 10-års planen for psykiatrien� Og at unge anbragte og tidli-
gere anbragtes input kan påvirke efterårets politiske forhandlinger om efterværnstilbuddet�

Ungereformen har fået overvældende respons fra politikere og fagorganisationer fra alle 
tre områder� Responsen beviser styrken i vores metode� Når vi giver mikrofonen videre, til 
dem det handler om, vil vi altid kunne bidrage med relevante input� Også selvom vi arbejder 
bredt og over flere områder� En bredde, som kom til udtryk på Folkemødet, hvor vi på vores 
egen scene havde inviteret toneangivende politikere fra Folketinget og regionerne til at gå 
i dialog med tidligere og nuværende indsatte, med unge tidligere indlagte i psykiatrien og 
med anbragte unge for at debattere fremtidens løsninger for ’systemet’� Også da vi senere 
satte fokus på krigens regler, ungdomslivet i asylsystemet og grønlandske unges udfordrin-
ger og potentiale�

Unges mentale helbred på den internationale dagsorden

Selvom vi ofte glemmer at minde os selv om det, er Ungdommens Røde Kors en helt særlig 
perle i vores bevægelse� Blandt 192 nationale Røde Kors og Røde Halvmåne-selskaber, er 
URK den eneste selvstændige ungdomsorganisation med mulighed for, efter unge medlem-
mers retning, at fundraise til egne projekter og drive internationale programmer� Et privi-
legie som giver så tydeligt mening for os, men som altså er forbeholdt de færreste af de 
mange millioner unge frivillige, der er en del af vores bevægelse�

Derfor tager vi kampen på os� For indflydelse til de unge, som helt tydeligt er essensen af 
bevægelsens arbejde – ikke kun i fremtiden, men nu� For at forbedre rammerne for, at unge 
kan tage ansvar lokalt, og for at unges problemstillinger kommer på dagsordenen internati-
onalt�

Ungdommens Røde Kors har det forgangne år drevet en arbejdsgruppe, der har til formål at 
undersøge i hvilket omfang og på hvilken måde, bevægelsen skal handle på forværringen 
af unges mentale helbred i hele verden� Inputs fra 5000 unge frivillige fra 82 lande blev 
skrevet til et ’Youth Manifesto for Mental Health’, der kulminerede i en præsentation for 192 
selskabers præsidenter, generalsekretærer og ungdomsrepræsentanter til den internati-
onale generalforsamling i Genève� En samlet generalforsamling endte med officielt at op-
fordre nationale selskaber til at ”benytte manifestet til at igangsætte en tvær-generationel 
dialog med det formål at opskalere ungdomsledte programmer med fokus på det mentale 
helbred blandt sårbare grupper, vores frivillige og vores ansatte”�

Når vi bliver hørt internationalt, skal det ses som en anerkendelse af de internationale pro-
grammer, som skaber grundlag for vores handlinger og holdninger� Internationale program-
mer som har dybe rødder i det arbejde og de erfaringer, som vi har gjort os i det nationale 
arbejde� Det seneste år har vi samarbejdet med selskaber i ni lande fra Malawi og Zimbab-
we i syd, over Palæstina, Georgien og Ukraine til Grønland i nord� Programmer som bygger 
på de metoder og erfaringer med ungdomsarbejde, som vi har kunnet opbygge gennem 
mere end 30 års erfaringer som selvstændig ungdomsorganisation� Afslutning: en stor tak

Endnu et år er gået i Danmarks største humanitære ungdomsorganisation� Et år, hvor 3�000 
frivillige har insisteret på at skabe ligeværdige fællesskaber med 10�000 børn og unge i 
udsatte positioner – i Danmark og i verden� Stor tak til samarbejdspartnere, støtter og med-
lemmer� Stor tak til vores fantastiske ansatte, der gennem tiderne har været gennem lidt af 
hvert� Og allerstørst tak til alle jer frivillige, som er grunden til, at alt dette kan lykkes�

Tak for at insistere på, at vi kan skabe et samfund, hvor alle kan være noget særligt for no-
gen – og hvor ingen børn og unge er sat uden for fællesskaberne� 

For at bidrage til mobiliseringen af unge i kampen for medmenneskelighed – lokalt og glo-
balt�

For at insistere på at skabe forandring gennem handling – i ligeværdige, frivillige fællesska-
ber� 

For at styrke handlekraften hos den enkelte og kaste lys på samfundets skyggesider�

Og for at blive ved, også når det har været svært�

Landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors
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2.2 INTRODUKTION TIL ÅRSRAPPORT
Landsstyrelsen fremlægger hvert år det seneste årsregnskab på Landsmødet. I URK 
findes årsregnskabet i Årsrapport 2021. Det er den, der giver et billede af de økonomiske 
forudsætninger for vores indsats, og et billede af, hvordan vi økonomisk har prioriteret 
vores ressourcer for at skabe et samfund, hvor alle kan være noget særligt for nogen.

For bedre at kunne forstå tallene i årsregnskabet, får du her en kortfattet introduktion til 
materialet.

Økonomisk beretning

Den økonomiske beretning er landsstyrelsens redegørelse for de vigtigste emner fra 
årsregnskabet og landstyrelsens mulighed for at uddybe de økonomiske fokusområder i 
løbet af regnskabsåret�

De interne revisorers kommentarer

Ved hvert Landsmøde vælger landsmødedeltagerne en intern revisor til en toårig post, 
så der altid er to interne revisorer� Deres rolle er at gennemgå årsregnskabet og vurdere, 
om URK anvender sine midler i overensstemmelse med de vedtægtsbestemte formål og 
strategier� Deres kommentarer til regnskabet forelægges på det efterfølgende Landsmøde� 
De interne revisorer er en slags tillidsfolk for medlemmerne, som følger og kontrollerer 
regnskabet på medlemmernes vegne� URK har også eksterne, professionelle revisorer, som 
sikrer sig, at der er bilag som dokumentation for alle udgifter og indtægter, og at forenin-
gens økonomiske beholdninger er til stede�

Årsrapport 2021

Årsrapporten indeholder en kortfattet gennemgang af nogle af de vigtigste aktiviteter i 
løbet af regnskabsåret samt et regnskab for organisationens arbejde i 2021� Årsrapporten 
for 2021 finder du på URK’s hjemmeside: https://urk.dk/om-urk/pengene-raekker-langt 

Nøgletal i årsrapporten

Resultatopgørelsen er det samlede overblik, der viser, hvor meget og hvordan vi har tjent 
penge til organisationen, og hvordan vores udgifter har fordelt sig i 2021�

Balancen er et præcist billede ved årets udgang af:
 • vores økonomiske aktiver i form af vores beholdninger og tilgodehavender

 • vores passiver, som er de økonomiske forpligtelser, vi har, samt den egenkapital, vi har�

Noterne uddyber tallene i resultatopgørelsen (note 1-7) og balancen (note 8-13)�
Har du allerede forud for Landsmødet spørgsmål vedr� årsrapporten, eller ønsker du et 
eksemplar af årsrapporten tilsendt, er du velkommen til at rette henvendelse til lands- 
forperson Jonas Wiederholt Larsen eller ledelseskonsulent Amalie Dahlerup Hermansen�

https://urk.dk/om-urk/pengene-raekker-langt
https://www.urk.dk/vores-fokus/pengene-raekker-langt 
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2.3 ØKONOMISK ÅRSBERETNING 2021
Ungdommens Røde Kors kæmper for et samfund, hvor alle kan være noget særligt for 
nogen – og hvor ingen børn og unge er sat uden for fællesskaberne� Vi er en del af Røde 
Kors-bevægelsen, og vi mobiliserer unge i kampen for medmenneskelighed – lokalt og glo-
balt� Vi tror på, at forandring skabes gennem handling – i ligeværdige og frivillige fællesska-
ber, skabt for, af og med børn og unge� Vi bruger vores aktiviteter til at styrke handlekraften 
hos den enkelte, så vi sammen kan skabe positive forandringer� Vi stræber efter altid at 
være til stede, hvor vi ser et udækket behov� Vi samarbejder med andre, fordi vi ved, at vi 
aldrig selv er hele løsningen� Med udgangspunkt i vores indsatser kaster vi lys på samfun-
dets skyggesider – og skaber plads til overhørte stemmer� Vi bliver ved, også når det bliver 
svært�

Ungdommens Røde Kors (URK) er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation� I 
endnu et år i coronaens skygge har vores frivillige givet et frirum for udsatte børn og unge i 
26 lokalafdelinger på tværs af landet i op mod 200 aktiviteter� Aktiviteter der i flere perioder 
har været mere eller mindre lukket ned, men hvor der har været masser af engagement 
og kreativitet� De mange nedlukninger af samfundet gør det svært at vide helt præcist, 
hvordan vores aktiviteter vil være påvirket på længere sigt, men vi ved fra undersøgelser 
af civilsamfundet i Danmark, at der generelt er udfordringer med at rekruttere og fastholde 
frivillige post-corona� En udfordring, som vi også står over for� 

Men med den rette Røde Kors ’Altid til stede’-ånd har vi i URK gjort alt, hvad vi kunne for at 
holde hjulene i gang i en svær tid� De frivillige har nemlig igen vist, at de har hjertet på rette 
plads og vil gøre deres for, at børn og unge er kommet i lektiecafe, har fået lektiehjælp eller 
er kommet på ferielejr, selvom det har krævet mange ekstra liter håndsprit� 

Ny politisk ledelse – samme strategiske retning 

På landsmødet i oktober 2021 blev der valgt en ny politisk ledelse med ny forperson (Jonas 
Wiederholt Larsen) og to nye næstforpersoner (organisatorisk næstforperson Daniel Falk og 
politisk næstforperson Mette Berents Bojesen)� De tre har været medlem af landsstyrelsen 
de seneste år og har dermed både været del af genopretningen af økonomien og beslut-
ningen om en ny strategi frem mod 2025� Primo 2022 blev Charlotte Geneser, der også har 
mange års erfaring fra landsstyrelsen, indsuppleret som erstatning for Mette Berendt Boje-
sen, som stoppede for at tage et arbejde i udlandet� Det er dermed et erfarent hold, som nu 
står i spidsen for Ungdommens Røde Kors� 

Strategien, der blev besluttet i 2020, har tre overordnede mål nemlig, at Ungdommens 
Røde Kors frem mod 2025 skal: 1) Sikre, at flere børn og unge, der lever i udsathed, bliver 
en del af ligeværdige fællesskaber, der løfter dem, 2) Skabe plads til overhørte stemmer 
og kaste lys på samfundets skyggesider samt 3) Bygge en troværdig og økonomisk solid 

organisation, som kan levere aktiviteter af høj kvalitet� 

I 2021 er der formuleret en implementeringsplan for 2025-strategien med mere konkrete og 
målbare mål, som fungerer som rettesnor for både sekretariatet og den politiske ledelse� 

Indlagt, indsat, anbragt… 

Ungdommens Røde Kors er til stede på fem institutionsområder; asylcentre, krisecentre, 
døgninstitutioner, hospitaler (somatiske og psykiatriske afdelinger) samt fængsler� Især asyl-
centre og hospitaler har været hårdt ramt af nedlukning, hvilket har udfordret de frivilliges 
adgang til aktiviteter for børn og unge� 

Vi har øget antallet af aktiviteter på døgninstitutioner og i fængslerne� Vi har åbnet for Frie 
studerende, som er et tilbud til løsladte fanger og baseret på de erfaringer vi havde med 
online studiestøtte under nedlukningen, og har fået en bevilling fra Velux fonden, der giver 
mulighed for at udvide omfanget af online studiestøtte i fængslerne� Dette giver god mulig-
hed for at matche unge frivillige med indsatte i fængsler, der ligger langt fra byerne, hvor vi 
ellers har frivillige� Vi har også fået mulighed for at teste tre ung-til-ung metoder på døgnin-
stitutionerne� Med støtte fra Egmont Fonden skal vi levere et pilotprojekt med klubber, stu-
diestøtte og livsmestring� Alene i september åbnede vi fire nye cafeer på døgninstitutioner� 

I slutningen af året blev der færdiggjort et politisk oplæg til en ny unge-reform - fra kanten 
af samfundet direkte ind i magtens centrum� Oplægget til en ny Unge-reform indeholder 11 
konkrete politiske forslag, som organisationen havde klar til at overrække til socialminister 
Astrid Krag på Christiansborg� Rent praktisk blev reformen først overrakt i januar 2022� I 
URK møder vi hver dag de unge, der vokser op i systemets institutioner – som anbragte, 
som indlagte i psykiatrien eller som indsatte i fængsel� Og én ting går på tværs i de unges 
fortællinger: Følelsen af at blive overladt til sig selv i overgangen fra barn til voksen� Vi har 
derfor samlet input fra de unge, som deltager i vores sociale aktiviteter på bosteder, på psy-
kiatriske afdelinger og i fængsler� Og sammen med dem har vi lavet oplægget til Unge-re-
formen med anbefalinger, herunder at efterværn skal være en ret for alle anbragte, og at 
fængslernes uddannelsestilbud skal styrkes� 

En anden af årets kampagner havde også fokus på institutionsområdet, nemlig #SygtUng, 
hvor ti unge, der på forskellig vis har eller har haft fysisk eller psykisk sygdom inde på livet, 
stillede op og fortalte ærligt og sårbart om deres historier� Fem kendte unge – sangere og 
skuespillere – der har kæmpet med lignende problemstillinger stod også frem for at bakke 
budskabet op� #SygtUng skabte opmærksomhed om og samlede ind til vores 15 hospi-
talscaféer landet over, hvor syge børn og unge kan få et frirum og en pause fra sygdom� 
Kampagnen nåede bredt ud på de sociale medier, godt hjulpet på vej af organisationens 
ambassadør, skuespiller Alex Høgh Andersen� 
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En forskel for udsatte børn og unge i en corona-tid 

Ungdommens Røde Kors har også i 2021 modtaget ekstraordinære corona-bevillinger, der 
har støttet aktiviteter, der skal sikre, at udsatte børn og unge kommer bedst muligt gennem 
nedlukninger og krise� Vi går dog alligevel ind i 2022 med bekymret mine i forhold til, hvor-
dan vores 3000 frivillige har det� 

Socialministeriet har støttet en bred indsats, der har haft til formål at styrke lokale aktiviteter, 
mentoring og Ung på Linje� Hovedudfordringen har været at sikre nok nye frivillige, da der 
har været et stort frafald – og at kickstarte aktiviteterne, så alle har været klar til at møde de 
børn og unge, som de frivillige har savnet i lange perioder� Det lykkedes at starte de fleste 
af de 200 aktiviteter i løbet af efteråret, men ikke alle – til gengæld er der også åbnet nye 
aktiviteter, fx en række lektiecafeer� 

Med støtte fra Ole Kirk’s Fond kunne vi i starten af året fortsætte en målrettet indsats for at 
give lektiehjælp online� I godt samarbejde med blandt andet Lærerstuderendes Landskreds 
og Røde Kors’ paratnetværk nåede vi 170 børn online, som havde brug for en ekstra hånd 
i forbindelse med nedlukningen� Når skolerne lukker, rammer det nemlig eleverne fra de i 
forvejen mest udsatte familier hårdest� Indsatsen og samarbejdet med de lærerstuderende 
blev taget godt imod af aktører på skoleområdet, hvor URK blev rost for at rykke hurtigt og 
effektivt på den nye virkelighed� Det fik også en del omtale i flere medier� 

Ungdommens Røde Kors var på listen over modtagere, da der blev indgået en politisk 
aftale med Socialministeriet i spidsen om at stimulere oplevelsesøkonomien ved hjælp af ci-
vilsamfundet� Med 10 millioner kroner fordelt på 2021 og 2022 har det været muligt at sende 
børn fra ferielejre og asylcentre i forlystelsesparker - og børn og unge fra vores aktiviteter 
har oplevet kroophold, gourmetmad, teater og musik� 

Det lykkedes endnu en gang at gennemføre sommerens ferielejre, hvor en fantastisk 
indsats fra de 900 frivillige gjorde, at vi kunne sende mere end 1400 børn og unge afsted 
til skønne ferielejre på tværs af landet� Toiletvogne og sprit har stadig været en nødven-
dighed, men de frivillige havde gode erfaringer fra 2020, som kom i anvendelse� 

Unge med internationalt udsyn 

Vores rejseaktivitet var fortsat udfordret i 2021, men det lykkedes at rejse til både Zimbab-
we og Kenya sammen med unge frivillige� Vi fik udviklet et nyt online Leadership Acade-
my-koncept, som blev gennemført i august og som kan bruges i de kommende år også, 
selvom håbet er at kunne samle unge fra hele Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelsen 
i Danmark igen� I 2021 havde vi projekter med unge fra nationale selskaber i blandt andet 
Irak, Syrien, Ukraine, Kenya, Malawi og Zimbabwe� 

12 unge kenyanske Røde Kors-frivillige, der er trænet af Ungdommens Røde Kors, har i året 
der gik faciliteret Sprint-workshops for ungegrupper i den uformelle bosættelse Mukuru� 
I dette udsatte område har de frivillige brugt Sprint til at hjælpe unge med at identificere 

lokale udfordringer og designe små projekter, der adresserer disse udfordringer, for eksem-
pel affaldssortering, hønsefarme og organisering af sportsaktiviteter og med oplysnings-
arbejde omkring stof- og alkohol misbrug� Evalueringen viser, at projektet har været en 
overvældende succes� Ud af 20 ungegrupper er 18 lykkedes med at etablere projekter, der 
fortsat er i gang� Samtidig har projektet også styrket lokalsamfundets syn på unge, da de 
har set, at unge kan spille en positiv rolle i lokalsamfundet� De gode erfaringer fra pilotpro-
jektet videreføres i et større CISU-projekt, der startede i juli 2021 og løber til udgangen af 
2023� 

Herudover fortsatte Operation Dagsværk-projektet sammen med Grønlandsk Røde Kors, 
hvor vi, selvom vi blev ramt af indrejseforbud pga� corona, nåede op på 250 unge over hele 
landet, der var med i et sprint-forløb� Ud af dette blev der implementeret en række unged-
revne projekter, blandt andet polkadans, aftener med spøgelseshistorier og værested for 
børn og unge med misbrugsramte forældre� 

Begrænset rejseaktivitet har dog ikke sat en stopper for vores politiske arbejde internt i 
Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelsen� Her har Ungdommens Røde Kors drevet en 
arbejdsgruppe, der har til formål at undersøge i hvilket omfang og på hvilken måde, bevæ-
gelsen skal handle på forværringen af unges mentale helbred i hele verden� Arbejdsgrup-
pen har i løbet af året samlet inputs fra ca� 5500 unge frivillige fra 63 forskellige lande og 
har, sammen med IFRC-præsident Francesco Rocca, præsenteret resultaterne for næsten 
200 nationale selskabers ledelser� 

Øget givervilje og styrket fundraising 

Samarbejdet med private fonde, virksomheder, regioner og kommuner er en afgørende 
forudsætning for, at Ungdommens Røde Kors kan styrke sårbare børn og unges selvværd, 
sociale relationer, fortællelyst - og i det hele taget deres lyst til at række ud og enten bede 
om hjælp eller hjælpe andre jævnaldrende� 

I 2021 lykkedes vi med at løfte erhvervsfundraising til et nyt niveau med indtægter fra 
erhvervssponsorater, kommercielle samarbejder og velgørenhedsauktioner� Indtægtsfor-
øgelsen skyldes for det første større givervilje fra virksomheder og donorer af auktionsva-
rer, bl�a� kunstnere og designere, i kølvandet på corona� For det andet skyldes det også en 
kontinuerlig og erfaringsbaseret videreudvikling af de fundraising-indsatser og -kampagner, 
der virker� 

Også fundraising-indtægterne fra privatpersoner løftede sig markant i forhold til året før� 
Dette inkluderer både bidrag fra faste støtter (bidragsydere og medlemmer) og enkeltdo-
nationer� Indtægtsforøgelsen skyldes bl�a� en styrket data-segmentering og en god samar-
bejdspartner i vores eksterne callcenter� 

Foreningen har i det forgangne år foretaget indsamlinger primært via foreningens hjemme-
side og sociale medier med kampagner om f�eks� børn og unges mistrivsel under Coro-
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na, der støtter foreningens generelle formål med at hjælpe socialt udsatte børn og unge� 
Størstedelen af årets øremærkede egenindsamlinger, som primært drives af frivillige med 
understøttelse fra sekretariatet, går til ferielejre og weekendlejre� 

Som noget nyt modtog vi via Røde Kors midler fra indsamlingsshowet ”Alle vores børn” på 
TV 2� Midlerne er øremærket aktiviteter for og med børn og unge, som er anbragt eller i 
fare for at blive det� 

Ungdommens Røde Kors’ tusindvis af faste støtter, virksomheder, samarbejdspartnere, friv-
illige, deltagere og følgere på sociale medier bidrager også til at vi som organisation får en 
stærk stemme i offentligheden, når vi taler sårbare børn og unges sag� Vi havde i 2021 cirka 
11�500 faste støtter (medlemmer og bidragsydere) og 62�000 følgere på sociale medier� Alle 
bakker på forskellig vis op om Ungdommens Røde Kors’ arbejde� 

Økonomisk fremgang og positiv egenkapital før tid 

I 2021 er vi endnu en gang gået ud af året med et flot resultat� Resultatet på 3�914 t�kr� er 
markant bedre end både det oprindelige budget� Resultatet betyder, at vi nu igen har posi-
tiv egenkapital: 3�213 t�kr� (hvor af 864 t�kr� er reserveret til specifikke formål/aktiviteter)� 

Resultatet for 2021 kan tilskrives en række faktorer, blandt andet bedre resultater på både 
erhvervsfundraising og privat fundraising� Tendensen med at dække lønninger med øre-
mærkede midler er fortsat og der har været fortsat fokus på driftsomkostninger� 

De fra DUF tildelte tilskudsmidler er i løbet af 2021 anvendt til en række formålsbestemte 
aktiviteter i Ungdommens Røde Kors, herunder administrativ support i sekretariatet, ledel-
se og lønmidler til blandt andet arbejdet med de 26 lokalafdelinger, som er krumtappen i 
Ungdommens Røde Kors, men som fortsat er svært at finansiere med fondsmidler og andre 
bevillinger� 

En mere robust organisation står klar til at verden åbner sig 
post-Corona 

Der blev i foråret 2020 indgået en aftale med Røde Kors om at stille en 10-årig kreditfacilitet 
til rådighed på 6 mio� kr� faldende med 750�000 pr� år frem til 2028� Formålet med denne 
kreditfacilitet har været at understøtte organisationens fortsatte likviditet og operationelle 
muligheder efter en stor økonomisk krise� 

Det har heller ikke i 2021 været nødvendigt at trække på denne kredit og da vi ender med 
at få en positiv egenkapital allerede med 2021-regnskabet – to år før planlagt – er det rime-
ligt at konkludere, at Ungdommens Røde Kors står et godt sted efter et par år med seriøs 
økonomisk krise, og at vi som organisation har kompetencerne til at løfte de strategiske og 
økonomiske ambitioner de kommende år� 

Ved indgangen til 2022 har Ungdommens Røde Kors en positiv likviditetsfremskrivning for 
hele året og forventer heller ikke i år at skulle anvende kreditfaciliteten fra Røde Kors� Likvi-
diteten forventes fortsat at være positiv ultimo 2022� Samlet set er det derfor også således 
ledelsens vurdering, at det foreliggende likviditetsberedskab er passende til at sikre den 
forsatte drift� 

I budgettet for 2022 forventes et positivt resultat på cirka 0,35 mio� kr� I det kommende år 
er der fortsat fokus på at sikre finansiering af kerneaktiviteter på institutionsområdet, vores 
samtaletilbud Ung på Linje og to store metoder; Ung-til-ung-konflikt og Life Skills, hvor de to 
bevillinger løber ud inden for det næste års tid� Det er fortsat grunddriften af vores lokalaf-
delinger og deres lokale aktiviteter, som det er svært at skaffe lønmidler til, men vi har flere 
fondsansøgninger i pipeline og arbejder med forskellige scenarier for at skaffe midler� 

Medarbejdertilfredshed og ny ledelse 

Efter et par turbulente år med flere direktører, blev der i starten af året ansat en ny direktør, 
Geske Fischer-Hansen, der tidligere har været programchef� Stillingen som programchef er 
ikke blevet genbesat, men direktør og chef for kommunikation og fundraising, Line Holten 
Sichmann, udgør den administrative ledelse� Begge har været med i de seneste års turn 
around og årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse viser, at de generelt er i spidsen for 
en tilfreds, men presset, organisation, der efterspørger mere tid til faglighed og fordybelse� 

Der er med de gode økonomiske takter derfor mulighed for at fokusere på medarbejdernes 
motivation efter et par hårde år, hvor der har været skåret kraftigt ned� I 2021 har hoved-
parten af konsulenterne været på projektlederkursus, og der har løbende været ansat nye 
medarbejdere til at løfte nye bevillingsforpligtelser, så vi har kunnet løfte opgaverne på en 
ansvarlig måde� Der er et stort behov for at fortsætte dette fokus i 2022 og det vurderes, 
at der skal ske investering i medarbejderne, hvis organisationen fortsat skal levere så godt 
som de seneste år� 

Der er fortsat brug for stram styring og prioritering og anvendelse af de forskellige styrings-
redskaber, der er etableret de seneste år, herunder en relativt omfattende ledelsesinforma-
tion, der anvendes af både administrativ og politisk ledelse samt brug af årshjul og planlæg-
ningsværktøjer�
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2.4 INTERN REVISION  
Økonomisk robusthed – også fremadrettet

Et af målene for Ungdommens Røde Kors i 2021 var at bygge en troværdig og økonomisk 
solid organisation, som kan levere aktiviteter af høj kvalitet� Ungdommens Røde Kors har i 
2021 opnået et resultat på 3�914 t�kr� Dette resultat skyldes en positiv ændring i den in-
dtægtsskabende virksomhed�

Vi noterer os, at den fine stigning i indtægter primært oppebæres af en stigning af midler 
fra offentlige puljer� Vi mener, der bør være opmærksomhed på, at organisationen er rustet 
til en verden, hvor pandemien er på afstand, og klimaet omkring fundraising af såvel offentli-
ge som private fondsmidler normaliseres� 

Vi bemærker desuden, at udviklingen i antallet af medlemmer er svagt faldende, og ønsker 
opmærksomhed på, hvordan man kan konsolidere den private fundraising og stabilisere – 
og på sigt – øge medlemstallet� 

Det gode resultat medfører, at egenkapitalen ændres fra -702 t�kr i 2020 til 3�212 t�kr i 2021� 
Der var budgetteret med en positiv egenkapital i 2023, men dette mål er grundet det gode 
resultat blevet indfriet tidligere� Vi anser ændringen i egenkapitalen som værende yderst 
positiv og over forventning�

Der er ydermere indgået en 10-årig kreditfacilitet på 6�000 t�kr, der skal sikre driften af URK 
i økonomisk usikre perioder� Der er endnu ikke trukket på denne kreditfacilitet, og det for-
ventes ikke i 2022� Kreditfaciliteten fungerer alene som en økonomisk buffer�

Den positive egenkapital og den indgåede kreditfacilitet er med til at sikre at URK kan op-
fylde sit mål om at være en økonomisk solid organisation, som kan levere aktiviteter af høj 
kvalitet�

Medarbejdere & aktivitetsniveau

Landsstyrelsen og sekretariatsledelsen bør i vores øjne altid holde sig for øje, at lønomkost-
ningerne i en fortrinsvist frivilligt drevet organisation ikke bør løbe løbsk, men vi mener, at 
stigningen i udgifter til løn er holdt nogenlunde i ave, trods en stigning i antallet af medar-
bejdere fra 25 til 30 fuldtidsstillinger�

Det er naturligt, at antallet af medarbejdere vokser forholdsmæssigt i forhold til organisati-
onens øgede aktivitetsniveau� Derudover viste medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, at 
medarbejderne savnede tid til faglighed og fordybelse, og i det lys giver det god mening 
med flere hænder� Alt i alt ser vi udviklingen i lønudgifter og medarbejderantal som fornuftig 
og godt prioriteret�

2.5 LANDSTYRELSENS FORSLAG TIL 
KONTINGENT

Landsstyrelsen indstiller, at prisen for et kontingentmedlemskab i Ungdommens Røde Kors 
fastholdes på 150 kr� årligt� 



3 3.0
Vedtægtsændrings-
forslag



37Ungdommens Røde Kors  /  Landsmøde 2022

3.1 Hvad er vedtægter?

3.1 HVAD ER VEDTÆGTER?
For en organisation med mange tusinde medlemmer er det vigtigt, at vi har nogle fælles 
regler. Disse kaldes vedtægter. Vedtægterne kan godt virke uoverskuelige og tørre ved 
første øjekast, men bag paragrafferne gemmer der sig rigtig meget spændende indhold. 

 
Vedtægterne beskriver for eksempel, hvem vi er til for, hvordan vi holder vores Landsmøde, 
hvordan landsstyrelsen fungerer, og hvordan lokalafdelingerne skal drives� Mange gode 
idéer kan vi ikke gennemføre uden også at ændre vedtægterne, så derfor er det værd at 
bruge lidt tid på at læse dem igennem�

Landsmødet er det eneste sted, hvor vedtægterne kan ændres� Det kræver ovenikøbet, 
at minimum 2/3 af deltagerne er enige i ændringerne� De ændringsforslag, som er stillet til 
vedtægterne i år, kan du finde her i landsmødemappen� Da forslag til vedtægtsændringer 
skal være indsendt senest seks uger før Landsmødet, kan du ikke stille yderligere forslag 
på landsmødet� 

Landsmødet tager udelukkende stilling til beslutningsforslaget og ikke til argumentationen� 
Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise Landsmødet om beslut-
ningsforslaget�

Følgende tre vedtægtsændringsforslag er stillet til drøftelse på Landsmødet:

1. Vedtægtsændringsforslag vedr� mangler fra landsmødet 2021

2. Vedtægtsændringsforslag vedr� indsupplering af interne revisorer

3. Vedtægtsændringsforslag vedr� valg af to suppleanter til landsstyrelsen

Alle forslag er stillet af enten en samlet landsstyrelse eller af landsstyrelsesmedlemmer� Du 
kan se hvem der har stillet forslagene under de enkelte forslag her i landsmødemappen� 
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3.2 GÆLDENDE VEDTÆGTER
§ 1 Navn, hjemsted, status og mål

1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors�

2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune�

3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen Røde Kors i Danmarks selvstændige børne- og 
ungdomsorganisation og følger i al sin virksomhed de vedtægter og regler, der er gældende 
for landsforeningen Røde Kors i Danmarks tilhørsforhold til Den Internationale Røde Kors/
Røde Halvmåne Bevægelse, anvendelse af Røde Kors-mærket, pligten til udbredelse af 
kendskabet til Genève-konventionerne, Røde Kors-principperne og det internationale Røde 
Kors’ arbejde�

4. Ungdommens Røde Kors bidrager til landsforeningen Røde Kors i Danmarks humanitære 
arbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan�

§ 2 Ungdommens Røde Kors har til formål

 • at arbejde for og med udsatte børn og unge gennem både afhjælpende og forebyggende 
aktiviteter og at bidrage til et samfund, hvor alle – også udsatte børn og unge – er noget 
særligt for nogen�

For at sikre dette skal Ungdommens Røde Kors:
 • skabe rammer for forpligtende fællesskaber for og med udsatte børn og unge og med ud-

gangspunkt i aktiviteter, der skaber frirum og giver nye muligheder

 • skabe og formidle viden fra aktiviteterne bl�a� gennem forskning

 • samarbejde med alle relevante aktører for at sikre størst mulig effekt til gavn for udsatte børn 
og unge og samfundet

 • give flest mulige børn og unge både i og uden for organisationen viden om og forståelse for 
Røde Kors-bevægelsens idé, principper og arbejde

 • inspirere unge til at handle og tænke i overensstemmelse med humanitære principper, og 
hermed virkeliggøre disse principper

 • medvirke til at gøre unge samfundsbevidste

 • fremme venskab og international forståelse mellem børn og unge på tværs af landegrænser�

§ 3 Logo/mærke

Ungdommens Røde Kors’ logo er et rødt kors med teksten ”Ungdommens Røde Kors”� 
Reglerne for brug af mærket samt udformningen af dette følger landsforeningen Røde Kors i 
Danmarks grafiske profil�

§ 4 Medlemskab og kontingent

1. Alle medlemmer af Ungdommens Røde Kors har fulde medlemsrettigheder� Ungdommens 
Røde Kors har overordnet to medlemskabstyper:  
Kontingentfrit medlemskab: Erklæret medlemskab tiltænkt personer uden folkeregis-
teradresse eller et dansk CPR-nummer� 
Kontingentmedlemskab: Erklæret medlemskab og betaling af som minimum et årligt kontin-
gent�

2. Landsmødet fastsætter kontingentstørrelsen og kan fastsætte rammer for forskellige typer 
af kontingentmedlemskaber� Landsmødet fastsætter endvidere en nøgle for fordelingen 
af kontingenter og støttebetalinger/donationer mellem landsorganisationen og godkendte 
lokalafdelinger� Opkrævning af kontingent foretages af landsstyrelsen� 

3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Ungdommens Røde Kors� Kontingentmed-
lemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har betalt kontingent et helt kalenderår� Det 
kontingentfrie medlemskab ophører tillige, hvis det ikke genbekræftes over for Ungdom-
mens Røde Kors inden udløbet af en frist på 14 dage efter det tidspunkt, hvor det kontingent-
frie medlem har været kontingentfrit medlem i et år� Genbekræftelse skal være Ungdom-
mens Røde Kors i hænde inden fristens udløb�

4. Et medlem vil automatisk overgå til at blive bidragsyder, når det fylder 30 år� Såfremt et 
medlem over 30 år ønsker at forblive medlem, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til 
Ungdommens Røde Kors�

§ 5 Personsager

Landsstyrelsen kan ekskludere et medlem, som ved sine dispositioner væsentligt mislig-
holder sine medlemsforpligtelser, herunder handler i strid med Ungdommens Røde Kors’ 
formål, eller som foretager dispositioner, som af hensyn til foreningens virke gør det nød-
vendigt at ekskludere medlemmet�

Landsstyrelsens beslutning om eksklusion skal være enstemmig� Beslutningen skal være 
begrundet og skal træffes efter forudgående høring af medlemmet�

Landsstyrelsens beslutning om at ekskludere et medlem kan af det pågældende medlem 
indbringes for landsmødet ved skriftlig meddelelse herom til direktøren senest syv dage 
efter, at medlemmet har modtaget underretning om eksklusionen�
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Hvis medlemmet fremsætter en sådan begæring, skal landsstyrelsen inden for en frist på 
en måned indkalde til et ekstraordinært landsmøde til endelig beslutning om eksklusionen� 
Hvis det ordinære landsmøde afholdes inden to måneder efter, at medlemmet har fremsat 
begæringen, træffes den endelige beslutning om eksklusion på dette møde� Forud for 
landsmødet skal landsstyrelsens beslutning vedlagt nødvendig dokumentation samt medle-
mmets eventuelle høringssvar udsendes til medlemmerne�

En indbringelse af eksklusionen for landsmødet har ikke opsættende virkning, og det 
betyder, at eksklusionen træder i kraft med det samme� Det ekskluderede medlem har dog 
adgang til landsmødet under behandling af punktet om eksklusion�

Landsmødets beslutning om eksklusionen træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte� 
Afstemningen skal foregå skriftligt�

§ 6 Lokalafdelinger

1. En lokalafdeling er en del af Ungdommens Røde Kors og arbejder inden for lokalafdelingens 
geografiske område for at gennemføre Ungdommens Røde Kors’ formål og strategi med 
udgangspunkt i lokale ønsker og behov�

b) Medlemmer og stemmeberettigede i lokalafdelingen er medlemmer af Ungdommens Røde 
Kors, der bor i nærværende lokalafdelingsområde, eller har valgt at være tilknyttet netop 
denne lokalafdeling ved henvendelse til Ungdommens Røde Kors� 

3. En lokalafdeling stiftes på et stiftende lokalafdelingsmøde, og lokalafdelingen skal umiddel-
bart efter stiftelsen anmode landsstyrelsen om godkendelse af stiftelsen� En lokalafdeling 
er kun en del af Ungdommens Røde Kors efter landsstyrelsens godkendelse af stiftelsen� 
Landsstyrelsen kan suspendere eller tilbagekalde sin godkendelse, hvis en lokalafdeling 
handler i strid med sine vedtægter på væsentlige punkter eller groft overtræder nærværen-
de § 6�

4. På det stiftende lokalafdelingsmøde vedtager lokalafdelingen sine vedtægter i overensstem-
melse med nærværende § 6� Landsstyrelsen skal til orientering modtage kopi af vedtægter-
ne og eventuelle senere ændringer�

5. Lokalafdelingens vedtægtsbestemte formål skal ligge inden for rammerne af Ungdommens 
Røde Kors’ formål som beskrevet i nærværende vedtægters § 2, og ingen dele af vedtæg-
terne må stride imod nærværende vedtægter� Samarbejde med den lokale Røde Kors-afde-
ling skal indgå som en del af lokalafdelingens formål�

6. Lokalafdelingen skal hvile på demokratiske principper, og vedtægterne skal angive afdelin-
gens demokratiske struktur�

7. Lokalafdelingen skal betegne sig med et navn, hvori Ungdommens Røde Kors og den geo-
grafiske tilknytning indgår�

8. Forperson og den økonomiansvarlige tegner lokalafdelingen i forening� Forpersonen er 
ansvarlig for lokalafdelingens kommunikation� Det skal fremgå af lokalafdelingens vedtægter, 
at tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforpersonen, såfremt landsstyrelsen 
suspenderer lokalafdelingens godkendelse, jf� stk� 3� Landsforpersonen kan i en suspen-
sionsperiode alene sikre varetagelsen af lokalafdelingens sædvanlige drift og forhold af 
uopsættelig karakter�

9. Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret�

10.  En lokalafdelings midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden for 
Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

11. Opløsning af en lokalafdeling kræver, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til stede på 
det pågældende lokalafdelingsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer� Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal lokalafdelinger senest 14 dage 
efter indvarsle til et nyt lokalafdelingsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette lokalafde-
lingsmøde med simpelt flertal, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte 
antal medlemmer�

12. Hvis en lokalafdeling opløses eller får tilbagekaldt sin godkendelse, overføres dens aktiver 
m�v� til landsorganisationen�

§ 7 Nationale afdelinger

1. En national afdeling er en del af Ungdommens Røde Kors og arbejder inden for afdelingens 
aktivitetsområde for at bidrage til at gennemføre Ungdommens Røde Kors’ formål og strate-
gi�

2. Medlemmer og stemmeberettigede i en national afdeling er medlemmer af Ungdommens 
Røde Kors, som har registreret sig som medlem af afdelingen ved henvendelse til Ungdom-
mens Røde Kors�

3. En national afdeling stiftes på et stiftende afdelingsmøde, og afdelingen skal umiddelbart 
efter stiftelsen anmode landsstyrelsen om godkendelse af stiftelsen� En national afdeling 
er kun en del af Ungdommens Røde Kors efter landsstyrelsens godkendelse af stiftelsen� 
Landsstyrelsen kan suspendere eller tilbagekalde sin godkendelse, hvis en national afdeling 
handler i strid med sine vedtægter på væsentlige punkter eller groft overtræder nærværen-
de § 7�

4. På det stiftende afdelingsmøde vedtager den nationale afdeling sine vedtægter i over-
ensstemmelse med nærværende § 7� Landsstyrelsen skal til orientering modtage kopi af 
vedtægterne og eventuelle senere ændringer�
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5. En national afdelings vedtægtsbestemte formål skal ligge inden for rammerne af Ungdom-
mens Røde Kors’ formål som beskrevet i nærværende vedtægters § 2, og ingen dele af 
vedtægterne må stride imod nærværende vedtægter� 

6. En national afdeling skal hvile på demokratiske principper, og vedtægterne skal angive afde-
lingens demokratiske struktur�

7. En national afdeling skal betegne sig med et navn, hvori Ungdommens Røde Kors og afdelin-
gens aktivitetsområde indgår�

8. Forperson og den økonomiansvarlige tegner den nationale afdeling i forening� Forpersonen 
er ansvarlig for afdelingens kommunikation� Det skal fremgå af den nationale afdelings ved-
tægter, at tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforpersonen, såfremt landssty-
relsen suspenderer den nationale afdelings godkendelse, jf� stk� 3� Landsforpersonen kan i 
en suspensionsperiode alene sikre varetagelsen af den nationale afdelings sædvanlige drift 
og forhold af uopsættelig karakter�

9. En national afdelings regnskabsår følger kalenderåret, medmindre andet er angivet i afdelin-
gens vedtægter�

10. En national afdelings midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden 
for Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

11. Opløsning af en national afdeling kræver, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til 
stede på det pågældende afdelingsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer� Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal afdelingen senest 14 dage 
efter indvarsle til et nyt afdelingsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette afdelingsmø-
de med simpelt flertal, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal 
medlemmer�

12. Hvis en national afdeling opløses eller får tilbagekaldt sin godkendelse, overføres dens 
aktiver m�v� til landsorganisationen�

§ 8 Landsmødet

1. Landsmødet er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed�

2. Landsforpersonen indkalder med tre måneders varsel per e-mail alle medlemmer, der har 
oplyst en gyldig e-mailadresse� Samtidig offentliggøres indkaldelsen på Ungdommens Røde 
Kors’ hjemmeside og udsendes efterfølgende i relevante nyhedsmails�

3. Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden den af landsstyrelsen fastsatte tilmeldingsfrist, 
har adgang til landsmødet�

4. Der kan inviteres gæster til landsmødet�

5. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har tilmeldt sig landsmødet inden den fastsatte 
tilmeldingsfrist og er til stede på landsmødet�

6. Valgbare er alle medlemmer, der er tilmeldt landsmødet inden den fastsatte tilmeldingsfrist for 
landsmødet, og som har meddelt deres kandidatur til direktøren senest seks uger før lands-
mødet� Kandidaturet skal være skriftligt og motiveret� Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal 
kandidater opstillet, kan landsstyrelsen indsupplere iht� proceduren i stk� 10�

7. Landsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed� Til alle vedtagelser kræves, at 
mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen� Alle person-
valg er hemmelige og skriftlige� I øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæring� 
Vedtægterne kan kun ændres, såfremt et landsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stem-
meberettigede beslutter det�

8. Ved ændringer i vedtægterne for Ungdommens Røde Kors § 1, 2, 3 og § 6, stk� 5, 10 og 12 og 
§ 8 stk� 8 og § 9, stk� 6 og § 11, stk� 2 og § 12 kræves landsforeningen Røde Kors i Danmarks 
hovedbestyrelses godkendelse�

9. Dagsorden på landsmødet skal mindst indeholde:

1� Valg af dirigent

2� Valg af referent

3� Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuværende 

stilling

4� Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors’ regnskab

5� Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger

6� Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7� Indkomne forslag

8� Valg af landsforperson 

9� Valg af politisk næstforperson (lige år)

10� Valg af organisatorisk næstforperson (ulige år)

11� Valg af tre menige landsstyrelsesmedlemmer (lige år) og tre menige landsstyrelsesmedlem-

mer (ulige år)

12� Valg af suppleant til landsstyrelsen

13� Valg af én intern revisor

14� Valg af intern revisorsuppleant

15� Eventuelt 

16. Valg af landsforperson og organisatorisk næstforperson gælder indtil næste ulige år� Valg til 
politisk næstforperson gælder indtil næste lige år�  Såfremt landsforperson, politisk næstfor-
person eller organisatorisk næstforperson afgår i valgperioden, konstituerer landsstyrelsen 
sig selv frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt reste-
rende valgperiode� Valg til menige landsstyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode� 
Valg af intern revisor gælder for en toårig periode� Der vælges en revisor både i lige og ulige 
år, således at der er to interne revisorer� Såfremt et medlem af landsstyrelsen afgår i valgpe-
rioden, indsuppleres suppleanten i Landsstyrelsen frem til førstkommende landsmøde, hvor 
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der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode� Såfremt yderligere medlemmer 
af landsstyrelsen afgår i valgperioden, kan landsstyrelsen indsupplere nye medlemmer efter 
opslag i organisationen frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den 
eventuelt resterende valgperiode�

17. Forslag til vedtægtsændringer og resolutioner, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles til 
landsstyrelsen senest seks uger før det ordinære landsmøde� De indkomne forslag skal of-
fentliggøres for foreningen fem uger før landsmødet� Ændringsforslag til vedtægtsændrings-
forslag og foreslåede resolutioner stiles til landsstyrelsen senest fire uger før landsmødet�

18. Landsmødet kan vælge personer til varslede tillidsposter� Posterne skal opslås og varsles til 
foreningen senest 12 uger før landsmødet, af landsstyrelsen� Kandidater opstiller og vælges 
efter samme valgprocedure som beskrevet i stk� § 8 stk� 5 og 6�

19. Landsmødet fastsætter sin egen forretningsorden�

20. Landsmødet vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og afvikling af dagsordenen� 
Landsmødet vælger desuden en referent�

21. Landsmødet fører beslutninger til referat, som efter landsmødets afslutning underskrives af 
dirigent, referent og landsforperson�

22. Landsmødet afholdes hvert efterår�

23. Ekstraordinært landsmøde indkaldes, hvis landsforpersonen eller landsstyrelsen finder det 
nødvendigt, eller såfremt mindst halvdelen af lokalafdelingerne og de nationale afdelinger 
over for landsforpersonen fremsætter begrundet, skriftligt ønske herom� Det ekstraordinære 
landsmøde indkaldes på samme måde som det ordinære, dog med en måneds varsel og 
med angivelse af dagsorden, og skal afholdes senest to måneder efter modtagelsen af den 
skriftlige begæring�

§ 9 Landsstyrelsen

1. Landsstyrelsen består af en landsforperson, en organisatorisk næstforperson, en politisk 
næstforperson, samt seks menige medlemmer valgt på landsmødet� Der nedsættes i forret-
ningsordenen et forpersonskab, som består af landsforperson, politisk næstforperson og 
organisatorisk næstforperson�

2. Landsstyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem landsmøderne�

3. Landsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden� Forretningsordenen skal indeholde be-
stemmelser om beslutningsdygtighed, habilitet og fortrolighed, og forretningsordenen skal 
være offentligt tilgængelig�

4. Landsstyrelsen varetager den politiske og strategiske udvikling af organisationen og er 
ansvarlig for at igangsætte og behandle organisationens strategiske dokumenter�

5. Landsstyrelsen

6. Vedtager budget og regnskab�

7. Varetager løbende sager, som ikke alene kan afgøres af landsforpersonen�

8. Nedsætter arbejdsgrupper, som bidrager til en indholdsmæssig kvalificering af indstillinger 
til landsstyrelsen�

9. Der er en klar adskillelse mellem den politiske ledelse i landsstyrelsen og den administrative 
ledelse af sekretariatet�

10. Landsstyrelsen ansætter, i samarbejde med generalsekretæren i landsforeningen Røde Kors 
i Danmark, direktøren i Ungdommens Røde Kors�

11. Ungdommens Røde Kors tegnes i fællesskab af landsforpersonen og direktøren� De nærme-
re retningslinjer herfor uddybes i landsstyrelsens forretningsorden�

§ 10 Sekretariatet

1. Sekretariatet forestår den daglige administration og skaber de bedst mulige forudsætninger 
for, at Ungdommens Røde Kors mest effektivt og effektfuldt kan opfylde sit formål, på bag-
grund af landsstyrelsens prioriteringer�

2. Direktøren har ansvaret for sekretariatets virksomhed og ansætter og afskediger sekretaria-
tets medarbejdere�

§ 11 Økonomi

1. Landsstyrelsen har det fulde ansvar for Ungdommens Røde Kors’ anliggender, herunder 
forvaltning af Ungdommens Røde Kors’ midler�

2. Ungdommens Røde Kors’ midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger 
uden for Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

3. Det er sekretariatsledelsens ansvar i samarbejde med forpersonskabet at holde landsstyrel-
sen løbende underrettet om økonomi samt at udarbejde regnskab og status til landsmødet�

4. Regnskabs- og kontingentåret følger kalenderåret�
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5. Landsorganisationens regnskaber revideres af to på landsmødet valgte interne revisorer, der 
foretager den kritiske revision� Endvidere vælger landsstyrelsen en statsautoriseret revisor, 
som reviderer årsregnskabet�

6. For organisationens forpligtelser hæfter udelukkende organisationen med sin formue og 
ikke de enkelte medlemmer af organisationen�

§ 12 Foreningens ophør

1. Ophør af foreningen kræver, at repræsentanter for mindst 2/3 af lokalafdelingerne og de 
nationale afdelinger er til stede på landsmødet, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer� Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal landsstyrelsen senest 
14 dage efter indvarsle til ekstraordinært landsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette 
landsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer, er dette afstemningsresultat bindende uanset 
det fremmødte antal lokal- og nationale afdelinger�

2. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens aktiver landsforeningen Røde Kors i Danmarks 
humanitære arbejde for børn og unge�

Ovenstående er Ungdommens Røde Kors’ vedtægter som godkendt af landsforeningen 
Røde Kors i Danmarks hovedbestyrelse den 28. maj 1988 med senere ændringer, senest 
på Ungdommens Røde Kors’ landsmøde den 9. oktober 2021.

3.3 VEDTÆGTER MED  
ÆNDRINGSFORSLAG

§ 1 Navn, hjemsted, status og mål

1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors�

2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune�

3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen Røde Kors i Danmarks selvstændige børne- og 
ungdomsorganisation og følger i al sin virksomhed de vedtægter og regler, der er gældende 
for landsforeningen Røde Kors i Danmarks tilhørsforhold til Den Internationale Røde Kors/
Røde Halvmåne Bevægelse, anvendelse af Røde Kors-mærket, pligten til udbredelse af 
kendskabet til Genève-konventionerne, Røde Kors-principperne og det internationale Røde 
Kors’ arbejde�

4. Ungdommens Røde Kors bidrager til landsforeningen Røde Kors i Danmarks humanitære 
arbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan�

§ 2 Ungdommens Røde Kors har til formål

 • at arbejde for og med udsatte børn og unge gennem både afhjælpende og forebyggende 
aktiviteter og at bidrage til et samfund, hvor alle – også udsatte børn og unge – er noget 
særligt for nogen�

For at sikre dette skal Ungdommens Røde Kors:
 • skabe rammer for forpligtende fællesskaber for og med udsatte børn og unge og med ud-

gangspunkt i aktiviteter, der skaber frirum og giver nye muligheder

 • skabe og formidle viden fra aktiviteterne bl�a� gennem forskning

 • samarbejde med alle relevante aktører for at sikre størst mulig effekt til gavn for udsatte børn 
og unge og samfundet

 • give flest mulige børn og unge både i og uden for organisationen viden om og forståelse for 
Røde Kors-bevægelsens idé, principper og arbejde

 • inspirere unge til at handle og tænke i overensstemmelse med humanitære principper, og 
hermed virkeliggøre disse principper

 • medvirke til at gøre unge samfundsbevidste
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 • fremme venskab og international forståelse mellem børn og unge på tværs af landegrænser�

§ 3 Logo/mærke

Ungdommens Røde Kors’ logo er et rødt kors med teksten ”Ungdommens Røde Kors”� 
Reglerne for brug af mærket samt udformningen af dette følger landsforeningen Røde Kors i 
Danmarks grafiske profil�

§ 4 Medlemskab og kontingent

1. Alle medlemmer af Ungdommens Røde Kors har fulde medlemsrettigheder� Ungdommens 
Røde Kors har overordnet to medlemskabstyper:  
 
Kontingentfrit medlemskab: Erklæret medlemskab tiltænkt personer uden folkeregis-
teradresse eller et dansk CPR-nummer� 
 
Kontingentmedlemskab: Erklæret medlemskab og betaling af som minimum et årligt kontin-
gent�

2. Landsmødet fastsætter kontingentstørrelsen og kan fastsætte rammer for forskellige typer 
af kontingentmedlemskaber� Landsmødet fastsætter endvidere en nøgle for fordelingen 
af kontingenter og støttebetalinger/donationer mellem landsorganisationen og godkendte 
lokalafdelinger� Opkrævning af kontingent foretages af landsstyrelsen� 

3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Ungdommens Røde Kors� Kontingentmed-
lemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har betalt kontingent et helt kalenderår� Det 
kontingentfrie medlemskab ophører tillige, hvis det ikke genbekræftes over for Ungdom-
mens Røde Kors inden udløbet af en frist på 14 dage efter det tidspunkt, hvor det kontingent-
frie medlem har været kontingentfrit medlem i et år� Genbekræftelse skal være Ungdom-
mens Røde Kors i hænde inden fristens udløb�

4. Et medlem vil automatisk overgå til at blive bidragsyder, når det fylder 30 år� Såfremt et 
medlem over 30 år ønsker at forblive medlem, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til 
Ungdommens Røde Kors�

§ 5 Personsager

Landsstyrelsen kan ekskludere et medlem, som ved sine dispositioner væsentligt mislig-
holder sine medlemsforpligtelser, herunder handler i strid med Ungdommens Røde Kors’ 
formål, eller som foretager dispositioner, som af hensyn til foreningens virke gør det nød-
vendigt at ekskludere medlemmet�

Landsstyrelsens beslutning om eksklusion skal være enstemmig� Beslutningen skal være 
begrundet og skal træffes efter forudgående høring af medlemmet�

Landsstyrelsens beslutning om at ekskludere et medlem kan af det pågældende medlem 
indbringes for landsmødet ved skriftlig meddelelse herom til direktøren senest syv dage 
efter, at medlemmet har modtaget underretning om eksklusionen�

Hvis medlemmet fremsætter en sådan begæring, skal landsstyrelsen inden for en frist på 
en måned indkalde til et ekstraordinært landsmøde til endelig beslutning om eksklusionen� 
Hvis det ordinære landsmøde afholdes inden to måneder efter, at medlemmet har fremsat 
begæringen, træffes den endelige beslutning om eksklusion på dette møde� Forud for 
landsmødet skal landsstyrelsens beslutning vedlagt nødvendig dokumentation samt med-
lemmets eventuelle høringssvar udsendes til medlemmerne�

En indbringelse af eksklusionen for landsmødet har ikke opsættende virkning, og det 
betyder, at eksklusionen træder i kraft med det samme� Det ekskluderede medlem har dog 
adgang til landsmødet under behandling af punktet om eksklusion�

Landsmødets beslutning om eksklusionen træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte� 
Afstemningen skal foregå skriftligt�

§ 6 Lokalafdelinger

1. En lokalafdeling er en del af Ungdommens Røde Kors og arbejder inden for lokalafdelingens 
geografiske område for at gennemføre Ungdommens Røde Kors’ formål og strategi med 
udgangspunkt i lokale ønsker og behov�

2. Valgbare mMedlemmer og stemmeberettigede i lokalafdelingen er medlemmer af Ung-
dommens Røde Kors, der bor i nærværende lokalafdelingsområde, eller har valgt at være 
tilknyttet netop denne lokalafdeling ved henvendelse til Ungdommens Røde Kors� 

3. En lokalafdeling stiftes på et stiftende lokalafdelingsmøde, og lokalafdelingen skal umiddelbart 
efter stiftelsen anmode landsstyrelsen om godkendelse af stiftelsen� En lokalafdeling er kun 
en del af Ungdommens Røde Kors efter landsstyrelsens godkendelse af stiftelsen� Landssty-
relsen kan suspendere eller tilbagekalde sin godkendelse, hvis en lokalafdeling handler i strid 
med sine vedtægter på væsentlige punkter eller groft overtræder nærværende § 6�

4. På det stiftende lokalafdelingsmøde vedtager lokalafdelingen sine vedtægter i overensstem-
melse med nærværende § 6� Landsstyrelsen skal til orientering modtage kopi af vedtægter-
ne og eventuelle senere ændringer�

5. Lokalafdelingens vedtægtsbestemte formål skal ligge inden for rammerne af Ungdommens 
Røde Kors’ formål som beskrevet i nærværende vedtægters § 2, og ingen dele af vedtæg-
terne må stride imod nærværende vedtægter� Samarbejde med den lokale Røde Kors-afde-
ling skal indgå som en del af lokalafdelingens formål�
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6. Lokalafdelingen skal hvile på demokratiske principper, og vedtægterne skal angive afdelin-
gens demokratiske struktur�

7. Lokalafdelingen skal betegne sig med et navn, hvori Ungdommens Røde Kors og den geo-
grafiske tilknytning indgår�

8. Forperson og den økonomiansvarlige tegner lokalafdelingen i forening� Forpersonen er 
ansvarlig for lokalafdelingens kommunikation� Det skal fremgå af lokalafdelingens vedtægter, 
at tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforpersonen, såfremt landsstyrelsen 
suspenderer lokalafdelingens godkendelse, jf� stk� 3� Landsforpersonen kan i en suspen-
sionsperiode alene sikre varetagelsen af lokalafdelingens sædvanlige drift og forhold af 
uopsættelig karakter�

9. Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret�

10. 1En lokalafdelings midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden for 
Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

11. Opløsning af en lokalafdeling kræver, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til stede på 
det pågældende lokalafdelingsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer� Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal lokalafdelinger senest 14 dage 
efter indvarsle til et nyt lokalafdelingsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette lokalafde-
lingsmøde med simpelt flertal, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte 
antal medlemmer�

12. Hvis en lokalafdeling opløses eller får tilbagekaldt sin godkendelse, overføres dens aktiver 
m�v� til landsorganisationen�

§ 7 Nationale afdelinger

1. En national afdeling er en del af Ungdommens Røde Kors og arbejder inden for afdelingens 
aktivitetsområde for at bidrage til at gennemføre Ungdommens Røde Kors’ formål og strategi�

2. Valgbare mMedlemmer og stemmeberettigede i en national afdeling er medlemmer af Ung-
dommens Røde Kors, som har registreret sig som medlem af afdelingen ved henvendelse til 
Ungdommens Røde Kors�

3. En national afdeling stiftes på et stiftende afdelingsmøde, og afdelingen skal umiddelbart 
efter stiftelsen anmode landsstyrelsen om godkendelse af stiftelsen� En national afdeling 
er kun en del af Ungdommens Røde Kors efter landsstyrelsens godkendelse af stiftelsen� 
Landsstyrelsen kan suspendere eller tilbagekalde sin godkendelse, hvis en national afdeling 
handler i strid med sine vedtægter på væsentlige punkter eller groft overtræder nærværen-
de § 7�

4. På det stiftende afdelingsmøde vedtager den nationale afdeling sine vedtægter i over-

ensstemmelse med nærværende § 7� Landsstyrelsen skal til orientering modtage kopi af 
vedtægterne og eventuelle senere ændringer�

5. En national afdelings vedtægtsbestemte formål skal ligge inden for rammerne af Ungdom-
mens Røde Kors’ formål som beskrevet i nærværende vedtægters § 2, og ingen dele af 
vedtægterne må stride imod nærværende vedtægter� 

6. En national afdeling skal hvile på demokratiske principper, og vedtægterne skal angive afde-
lingens demokratiske struktur�

7. En national afdeling skal betegne sig med et navn, hvori Ungdommens Røde Kors og afdelin-
gens aktivitetsområde indgår�

8. Forperson og næstforperson den økonomiansvarlige tegner den nationale afdeling i 
forening� Forpersonen er ansvarlig for afdelingens kommunikation� Det skal fremgå af den 
nationale afdelings vedtægter, at tegningsretten kan overtages midlertidigt af landsforper-
sonen, såfremt landsstyrelsen suspenderer den nationale afdelings godkendelse, jf� stk� 3� 
Landsforpersonen kan i en suspensionsperiode alene sikre varetagelsen af den nationale 
afdelings sædvanlige drift og forhold af uopsættelig karakter�

9. En national afdelings regnskabsår følger kalenderåret, medmindre andet er angivet i afdelin-
gens vedtægter�

10. En national afdelings midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden 
for Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

11. Opløsning af en national afdeling kræver, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til 
stede på det pågældende afdelingsmøde, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer� Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal afdelingen senest 14 dage 
efter indvarsle til et nyt afdelingsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette afdelingsmø-
de med simpelt flertal, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal 
medlemmer�

12. Hvis en national afdeling opløses eller får tilbagekaldt sin godkendelse, overføres dens 
aktiver m�v� til landsorganisationen�

§ 8 Landsmødet

1. Landsmødet er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed�

2. Landsforpersonen indkalder med tre måneders varsel per e-mail alle medlemmer, der har 
oplyst en gyldig e-mailadresse� Samtidig offentliggøres indkaldelsen på Ungdommens Røde 
Kors’ hjemmeside og udsendes efterfølgende i relevante nyhedsmails�



53Ungdommens Røde Kors  /  Landsmøde 2022

3.3 Vedtægter med ændringsforslag

52 Ungdommens Røde Kors  /  Landsmøde 2022

3.3 Vedtægter med ændringsforslag

3. Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden den af landsstyrelsen fastsatte tilmeldingsfrist, 
har adgang til landsmødet�

4. Der kan inviteres gæster til landsmødet�

5. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har tilmeldt sig landsmødet inden den fastsatte 
tilmeldingsfrist og er til stede på landsmødet�

6. Valgbare er alle medlemmer, der er tilmeldt landsmødet inden den fastsatte tilmeldingsfrist 
for landsmødet, og som har meddelt deres kandidatur til direktøren senest seks uger før 
landsmødet� Kandidaturet skal være skriftligt og motiveret� Hvis der ikke er et tilstrækkeligt 
antal kandidater opstillet, kan landsstyrelsen indsupplere iht� proceduren i stk� 10�

7. Landsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed� Til alle vedtagelser kræves, 
at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen� Alle per-
sonvalg er hemmelige og skriftlige� I øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæring� 
Vedtægterne kan kun ændres, såfremt et landsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stem-
meberettigede beslutter det�

8. Ved ændringer i vedtægterne for Ungdommens Røde Kors § 1, 2, 3 og § 6, stk� 5, 10 og 12 og 
§7, stk� 5, 10 og 12 og § 8 stk� 8 og § 9, stk� 6 og § 11, stk� 2 og § 12 kræves landsforeningen 
Røde Kors i Danmarks hovedbestyrelses godkendelse�

9. Dagsorden på landsmødet skal mindst indeholde:

1� Valg af dirigent

2� Valg af referent

3� Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuværende 

stilling

4� Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors’ regnskab

5� Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger

6� Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7� Indkomne forslag

8� Valg af landsforperson 

9� Valg af politisk næstforperson (lige år)

10� Valg af organisatorisk næstforperson (ulige år)

11� Valg af tre menige landsstyrelsesmedlemmer (lige år) og tre menige landsstyrelsesmedlem-

mer (ulige år)

12� Valg af to suppleanter til landsstyrelsen

13� Valg af én intern revisor

14� Valg af intern revisorsuppleant

15� Eventuelt 

16. Valg af landsforperson og organisatorisk næstforperson gælder indtil næste ulige år� Valg til 
politisk næstforperson gælder indtil næste lige år�  Såfremt landsforperson, politisk næst-

forperson eller organisatorisk næstforperson afgår i valgperioden, konstituerer landsstyrelsen sig selv frem til 
førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode� Valg til menige 
landsstyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode� Valg af intern revisor gælder for en toårig periode� Der 
vælges en revisor både i lige og ulige år, således at der er to interne revisorer� Såfremt et medlem af landsstyrel-
sen afgår i valgperioden, indsuppleres en af suppleantenerne i Landsstyrelsen frem til førstkommende landsmø-
de, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode� Såfremt yderligere medlemmer af lands-
styrelsen afgår i valgperioden, kan landsstyrelsen indsupplere nye medlemmer efter opslag i organisationen 
frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode� Såfremt en 
intern revisor afgår i valgperioden, indsuppleres den interne revisorsuppleant frem til førstkommende lands-
møde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode� Såfremt yderligere interne revisorer 
afgår i valgperioden, kan landsstyrelsen indsupplere nye interne revisorer efter opslag i organisationen frem til 
førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode�

17. Forslag til vedtægtsændringer og resolutioner, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles til landsstyrelsen 
senest seks uger før det ordinære landsmøde� De indkomne forslag skal offentliggøres for foreningen fem uger 
før landsmødet� Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag og foreslåede resolutioner stiles til landsstyrelsen 
senest fire uger før landsmødet�

18. Landsmødet kan vælge personer til varslede tillidsposter� Posterne skal opslås og varsles til foreningen senest 
12 uger før landsmødet, af landsstyrelsen� Kandidater opstiller og vælges efter samme valgprocedure som be-
skrevet i stk� § 8 stk� 5 og 6�

19. Landsmødet fastsætter sin egen forretningsorden�

20. Landsmødet vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og afvikling af dagsordenen� Landsmødet væl-
ger desuden en referent�

21. Landsmødet fører beslutninger til referat, som efter landsmødets afslutning underskrives af dirigent, referent og 
landsforperson�

22. Landsmødet afholdes hvert efterår�

23. Ekstraordinært landsmøde indkaldes, hvis landsforpersonen eller landsstyrelsen finder det nødvendigt, eller 
såfremt mindst halvdelen af lokalafdelingerne og de nationale afdelinger over for landsforpersonen fremsætter 
begrundet, skriftligt ønske herom� Det ekstraordinære landsmøde indkaldes på samme måde som det ordinære, 
dog med en måneds varsel og med angivelse af dagsorden, og skal afholdes senest to måneder efter modta-
gelsen af den skriftlige begæring�

§ 9 Landsstyrelsen

1. Landsstyrelsen består af en landsforperson, en organisatorisk næstforperson, en politisk næstforperson, samt 
seks menige medlemmer valgt på landsmødet� Der nedsættes i forretningsordenen et forpersonskab, som 
består af landsforperson, politisk næstforperson og organisatorisk næstforperson�

2. Landsstyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem landsmøderne�
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3. Landsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden� Forretningsordenen skal indeholde be-
stemmelser om beslutningsdygtighed, habilitet og fortrolighed, og forretningsordenen skal 
være offentligt tilgængelig�

4. Landsstyrelsen varetager den politiske og strategiske udvikling af organisationen og er 
ansvarlig for at igangsætte og behandle organisationens strategiske dokumenter�

5. Landsstyrelsen

6. Vedtager budget og regnskab�

7. Varetager løbende sager, som ikke alene kan afgøres af landsforpersonen�

8. Nedsætter arbejdsgrupper, som bidrager til en indholdsmæssig kvalificering af indstillinger 
til landsstyrelsen�

9. Der er en klar adskillelse mellem den politiske ledelse i landsstyrelsen og den administrative 
ledelse af sekretariatet�

10. Landsstyrelsen ansætter, i samarbejde med generalsekretæren i landsforeningen Røde Kors 
i Danmark, direktøren i Ungdommens Røde Kors�

11. Ungdommens Røde Kors tegnes i fællesskab af landsforpersonen og direktøren� De nærme-
re retningslinjer herfor uddybes i landsstyrelsens forretningsorden�

§ 10 Sekretariatet

1. Sekretariatet forestår den daglige administration og skaber de bedst mulige forudsætninger 
for, at Ungdommens Røde Kors mest effektivt og effektfuldt kan opfylde sit formål, på bag-
grund af landsstyrelsens prioriteringer�

2. Direktøren har ansvaret for sekretariatets virksomhed og ansætter og afskediger sekretaria-
tets medarbejdere�

§ 11 Økonomi

1. Landsstyrelsen har det fulde ansvar for Ungdommens Røde Kors’ anliggender, herunder 
forvaltning af Ungdommens Røde Kors’ midler�

2. Ungdommens Røde Kors’ midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger 
uden for Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark�

3. Det er sekretariatsledelsens ansvar i samarbejde med forpersonskabet at holde landsstyrel-

sen løbende underrettet om økonomi samt at udarbejde regnskab og status til landsmødet�

4. Regnskabs- og kontingentåret følger kalenderåret�

5. Landsorganisationens regnskaber revideres af to på landsmødet valgte interne revisorer, der 
foretager den kritiske revision� Endvidere vælger landsstyrelsen en statsautoriseret revisor, 
som reviderer årsregnskabet�

6. For organisationens forpligtelser hæfter udelukkende organisationen med sin formue og 
ikke de enkelte medlemmer af organisationen�

§ 12 Foreningens ophør

1. Ophør af foreningen kræver, at repræsentanter for mindst 2/3 af lokalafdelingerne og de 
nationale afdelinger er til stede på landsmødet, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer� Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal landsstyrelsen senest 
14 dage efter indvarsle til ekstraordinært landsmøde� Såfremt forslaget vedtages på dette 
landsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer, er dette afstemningsresultat bindende uanset 
det fremmødte antal lokal- og nationale afdelinger�

2. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens aktiver landsforeningen Røde Kors i Danmarks 
humanitære arbejde for børn og unge�

Ovenstående er Ungdommens Røde Kors’ vedtægter som godkendt af landsforeningen 
Røde Kors i Danmarks hovedbestyrelse den 28. maj 1988 med senere ændringer, senest 
på Ungdommens Røde Kors’ landsmøde den 9. oktober 2021.
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3.4.1 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 
– MANGLER FRA LANDSMØDET 
2021 

1. Ændringsforslaget drejer sig om følgende paragraf:  

§6 stk� 2 og §7 stk� 2�

§7 stk� 8�

§8 stk� 8�

2. Det foreslås, at der ændres til:  

§6 stk� 2 og §7 stk� 2: ”Valgbare” tilføjes til stykket, så det står klart, at man kun er valgbar til 
lokalafdelingen/den nationale afdeling, hvis man er medlem af lokalafdelingen/den natio-
nale afdeling�

§7 stk� 8: ”Økonomiansvarlig” skrives ud og erstattes af ”Næstforperson”� 

§8 stk� 8: ”§7, stk� 5, 10 og 12” tilføjes, så Røde Kors’ Hovedbestyrelse skal godkende 
ændringer i de samme dele af §7 vedr� nationale afdelinger som de skal i §6 vedr� lokalaf-
delinger�

3. Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er):  

Vedtægtsændringsforslaget om en ny §7 vedr� nationale afdelinger, som blev besluttet på 
Landsmødet i 2021, havde en række mangler – dels var de øvrige vedtægter ikke kon-
sekventrettet jf� den nye §7 og dels var ordlyden i visse tilfælde ikke tilpasset nationale 
afdelinger�

Ad §6 stk� 2 og §7 stk� 2: Det er en mangel, at ”valgbare” ikke er indskrevet� Det ønsker vi at 
indskrive, så det står klart, hvem der er valgbare i lokalafdelinger og nationale afdelinger�

Ad §7 stk� 8: Der er som udgangspunkt ikke en økonomiansvarlig i de nationale afdelinger� 
Derfor ønsker vi at erstatte ”økonomiansvarlig” med ”næstforperson”�

§8 stk� 8: Det er en mangel, at ”§7, stk� 5, 10 og 12” ikke er tilføjet, da intentionen med 
forslaget var, at hovedbestyrelsen i Røde Kors skal godkende de samme vedtægtsændring-
er for nationale afdelinger, som for lokalafdelinger� 

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet om 
beslutningsforslaget� 

4. Forslagsstillere: 

Landsstyrelsen

Jonas, Charlotte, Daniel, Sarah, Sara, Mathilde, Lea, Lasse, Maja og Emilie
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3.3 Vedtægter med ændringsforslag

3.4.2 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 
– INDSUPPLERING AF INTERNE 
REVISORER

1. Ændringsforslaget drejer sig om følgende paragraf:  

§8 stk� 10�

2. Det foreslås, at der ændres til:  

Der tilføjes: ”Såfremt en intern revisor afgår i valgperioden, indsuppleres den interne revi-
sorsuppleant frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt 
resterende valgperiode� Såfremt yderligere interne revisorer afgår i valgperioden, kan 
landsstyrelsen indsupplere nye interne revisorer efter opslag i organisationen frem til først-
kommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode�”

3. Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er):  

På nuværende tidspunkt er der ikke en procedure for indsupplering af interne revisorer� Vi 
foreslår at indføre en procedure for indsupplering af interne revisorer, der er identisk med 
proceduren for indsupplering af menige landsstyrelsesmedlemmer� 
 
Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise landsmødet om 
beslutningsforslaget� 

4. Forslagsstillere: 

Landsstyrelsen

Jonas, Charlotte, Daniel, Sarah, Sara, Mathilde, Lea, Lasse, Maja og Emilie

3.4.3 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 
– VALG AF TO INTERNE  
SUPPLEANTER TIL  
LANDSSTYRELSEN

1. Ændringsforslaget drejer sig om følgende paragraf: 

§8 stk� 9

2. Det foreslås, at der ændres til: 

Valg af to suppleanter til landsstyrelsen
*Konsekvensrettes i resterende del af vedtægterne� 

3. Argumentation (baggrunden for at foreslå dette er):

Der blev i sin tid indført en enkel suppleantpost i Landsstyrelsen med ønske om, at der skul-
le være en person til at træde ind i bestyrelsen, såfremt et ordinært medlem i løbet af året 
trak sig� I og med, at livet som ung kan være meget omskifteligt, kan det ofte være tilfældet, 
at et Landsstyrelsesmedlem får brug for at trække sig�

Suppleanten deltager på lige fod med de øvrige medlemmer i møderne, og får derfor fuldt 
ud lige så stort kendskab til arbejdet - og er derfor kompetent til at træde ind med øjeblik-
keligt varsel� 

Imidlertid har det i år vist sig, at der kan være brug for mere end en enkelt suppleant� Vi fik 
derfor i januar behov for at indsupplere til Landsstyrelsen (både medlem og suppleant)� 

Det er mest hensigtsmæssigt – både for den enkelte og for Landsstyrelsen samlet – at alle 
deltager fra årets start (frem for at træde ind i Landsstyrelsen midt i året)� Derfor foreslås 
det, at der vælges to suppleanter til Landsstyrelsen ved Landsmødet� 

Bemærk: Landsmødet tager udelukkende stilling til ændringsforslaget og ikke argumenta-
tionen� Argumentationen er altså udelukkende et redskab til at overbevise Landsmødet om 
beslutningsforslaget�

4. Forslagsstillere: 

Charlotte D. Geneser, Politisk Næstforperson i Landsstyrelsen



4.04 Resolutionsforslag
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4.1 Om resolutioner 

4.1 OM RESOLUTIONER 
Hvad er en resolution?

En resolution er en forsamlings fælles beslutning vedtaget ved en afstemning. Resolutio-
ner vil typisk anbefale bestemte principper eller fremgangsmåder for Ungdommens Røde 
Kors eller kommende indsatser. Landsmødet er det eneste sted, hvor der er mulighed at 
fremsætte resolutioner.

Der er ikke fremsat nogle resolutionsforslag til Landsmødet 2022� Da resolutionsforslag skal 
væres indsendt senest seks uger før Landsmødet, kan du ikke stille resolutionsforslag på 
landsmødet�



5.0
Valg5
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5.1 Valg til landsstyrelsen

5.1 VALG TIL LANDSSTYRELSEN
På Landsmødet vælger vi, hvem der skal sidde i Ungdommens Røde Kors’ landsstyrelse. 
Landsstyrelsen er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed mellem Landsmøderne. 
De varetager den politiske ledelse og udvikler og udstikker kursen for organisationen. 
Det er landsstyrelsens ansvar, at organisationen arbejder ud fra den gældende strategi 
og udviklingsplan.

Alle medlemmer af Ungdommens Røde Kors kan stille op til landsstyrelsen, uanset hvor 
længe man har været i organisationen� Landsstyrelsen mødes ca� hver sjette uge sammen 
med repræsentanter fra sekretariatsledelsen� Hvis man ønsker at stille op til landsstyrelsen, 
skal kandidaturet være indsendt til sekretariatet senest seks uger før Landsmødet�

Følgende poster er på valg på Landsmødet 2022: 

 • 1 politisk næstforperson i 2 år

 • 3 menige landsstyrelsesmedlemmer i 2 år 

 • 1 suppleant til landsstyrelsen i 1 år 

 • 1 intern revisor i 2 år

 • 1 intern revisor i 1 år

 • 1 intern revisorsuppleant i 1 år

Der er blevet stillet vedtægtsændringsforslag om at ændre landsstyrelsens sammensæt-
ning� Hvis forslaget bliver vedtaget af Landsmødet, vil der blive valgt en yderligere sup-
pleant� Der kan derfor komme yderligere poster på valg: 

 • 1 suppleant til landsstyrelsen i 1 år

Kandidater: 

Politisk næstforperson i 2 år: 

Lisa Ruotsalainen Lønkjær
Emilie Reinhold Christoffersen

Menige landsstyrelsesmedlemmer 2 år:

Sara Søs Aanæs
Line Karin Mortensen
Lisa Ruotsalainen Lønkjær (hvis ej vælges til politisk næstforperson)
Maja Pedley
Emilie Reinhold Christoffersen (hvis ej vælges til politisk næstforperson)
Charlotte D� Geneser
Andreas Kaehne Larsen

Suppleant til landsstyrelsen 1 år: 

Lisa Ruotsalainen Lønkjær (hvis ej vælges til andre poster)
Maja Pedley (hvis ej vælges til andre poster)
Charlotte D� Geneser (hvis ej vælges til andre poster)

Suppleant i 1 år (NB! Kun aktuel hvis vedtægtsændringsforslaget vedtages af landsmødet): 

Lisa Ruotsalainen Lønkjær (hvis ej vælges til andre poster)
Maja Pedley (hvis ej vælges til andre poster)
Charlotte D� Geneser (hvis ej vælges til andre poster)

Intern revisor i 2 år:

Martin Topf

Intern revisor i 1 år: 

Nicolaj Hoang
Martin Topf

Intern revisorsuppleant i 1 år: 

Martin Topf

Du kan finde referater fra landsstyrelsens møder på www.urk.dk/landsstyrelsens-arbejde 

http://www.urk.dk/landsstyrelsens-arbejde
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5.2 LISA RUOTSALAINEN 
LØNKJÆR

Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

 • Projektleder hos Café Svanen på H� C� Andersen Børnehospital i tre år
 • Youth Action Workshop i Nepal juni 2022 
 • Life Skills frivillig i København siden marts 2022

Anden frivillig erfaring:

 • Frivillig i Blái Krossur Føroyar (Blå Kors Færøerne) 2020
 • Frivillig ungerådgiver i headspace 3 år 
 • Flere frivillige initiativer i Operation Dagsværk 2010-2013

Jeg har derfor erfaring med Ungdommens Røde Kors metoder, både i ind- og ud-
land samt indblik i andre frivillige organisation i Danmark og udlandet�

Jeg vil gerne vælges fordi:

Det vil være et privilegie at arbejde for Ungdommen Røde Kors med lands-
styrelsen og være mere aktivt deltagende i de vigtige beslutninger om retning og 
fremtid for URK� Jeg brænder generelt for frivilligt arbejde og ønsker at gøre en 
forskel� URK, som vi alle kender og elsker, er en organisation med vidunderlige 

Navn: Lisa Ruotsalainen Lønkjær
Telefon: 29909368  
Postnr./by: 5000 Odense C
Fødselsdato: 05.02.1994

Ja, jeg vil gerne ringes op af
medlemmer, der vil vide mere om mig.

værdier, stor indflydelse og efter min mening størst mulighed for at skabe forandring, da 
ungdommen er fremtiden og har et særligt drive�

Jeg vil gerne bruge min erfaring som psykolog til at sikre en ekstra indsats for børn og un-
ges mentale helbred� Jeg arbejder på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, hvor jeg 
dagligt er i berøring med børn og unge, der får hjælp for sent� Dette motiverer mig til at tage 
ansvar� Jeg søger altid efter at dygtiggøre mig selv og jeg har deltaget i kurser og konfer-
encer i ind- og udland med fokus på børn og unge for at kunne bidrage mest muligt� Jeg vil 
være med til at styrke URK og derved børnene og ungdommen alle steder, både i Danmark 
og udlandet!

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

At gøre en forskel for den mentale sundhed hos børn og unge

På landsplan har 15 % af børn og unge under 18 år været i behandling for en psykisk lidelse, 
inden de fylder 18 år� Mange børne og unge rapporterer om mistrivsel grundet stress, angst, 
depressive tanker, ensomhed, lavt selvværd og skolevægring osv� Børn og unge fortsætter 
også ofte denne manglende oplevelse af livskvalitet ind i voksenlivet� Flere statistikker viser 
en fjerdedel af alle unge føler mismod i forhold til deres fremtid� Der er derved klare tegn 
på at børn og unge mistrives mere end tidligere� Der er dog undersøgelser med håb, da 
forebyggelse kan være vejen frem� URK gør et fantastisk arbejde med psykosociale inter-
ventioner for børn og unge� Der er så mange givende og vigtige initiativer, såsom Ferielejre, 
Lektiecaféer, Hospitalscaféer, Ung på Linje, Life Skills forløb osv� Alle disse initiativer er med 
til at forebygge den tydelige stigende mistrivsel hos børn og unge i Danmark� På ferielejr 
kan de for eksempel få succesoplevelser udenfor deres normale miljø og i Life Skills større 
indblik i sig selv, andre unge og deres samfund� Det giver øget selvbevidsthed og selvværd 
samt gør fællesskaberne blandt unge mere anerkendende og åbne� Når børn og unge får 
disse muligheder, så får mistrivslen ikke lov til at fylde� Samtidig får de unge modbeviser for 
de svære tanker og følelser samt beviser for, at de faktisk er helt okay, som de er� URK er 
meget dygtige til de psykosociale interventioner og derfor skal vi lave endnu flere af dem 
og styrke de allerede tilstedeværende�

Den fælles sags indflydelse på den politiske dagsorden

Der er allerede et stærkt URK som Danmarks største humanitære ungdomsorganisation, 
hvor identiteten er klar og tydelig� Vores organisations budskab og læring bør derfor 
spredes� Lokalt er der allerede mange steder, hvor der er tydelige resultater, men URK 
skal endnu længere ud for være tilgængelig for flere børn/unge� URK-frivillige spreder det 
gode budskab og åbner nye lokalafdelinger� Det er dog også vigtigt at få delt visionerne 
politisk� I nyere tid har der været tragedier i vores samfund på baggrund af svær utilstræk-
kelig behandlet psykisk sygdom� Flere fagpersoner, pårørende og patienter italesætter det 
pressede system� Politikerne er ved at lave en 10 års psykiatriplan og dette er et oplagt 
eksempel på, hvor URK kan bidrage og støtte op med den viden, som vi har i forhold til 
indsatser for børn og unge� URK kan derved påvirke kvaliteten af hjælpen og rammerne for 

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Suppleant til Landsstyrelsen (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisor (1 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)
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børn og unge i hele landet ved at involvere sig endnu mere politisk� Dette arbejde vil jeg 
bidrage til med min forskningserfaring og viden om URK’s arbejde og derfor stiller jeg op 
som politisk næstforperson� 

URK-platformen skal udbredes yderligere

Det kræver ressourcer og samarbejde at komme endnu mere ud og skabe forståelse for 
hvad URK’s platform kan� URK har så mange unikke metoder og ikke mest principper, der 
kan og allerede gør en kæmpe forskel for mange børn og unge� URK er for os frivillige ikke 
blot den gode sag og fællesskabet, men det er en måde at agere i verden på� URK’s tilgang 
med ung-til-ung giver noget helt særligt, når man som barn eller ung kan møde ligesindede 
eller kan få normaliseret sine følelser og opleve, at man ikke er alene� Interventionerne eller 
tiltagene fra URK giver børnene og de unge oplevelsen af handlekraft og indflydelse� Spe-
cielt på grund af denne tilgang og gennemslagskraft bør man fokusere på at nå længere 
ud i de mindre lokale samfund, hvor der er færre muligheder end i de større byer� Opgaven 
med at styrke børn og unge i vores samfund vokser sig desværre kun større og det samme 
mønster ses i lignende lande omkring os� URK bør derfor fortsætte med den fælles sag i 
endnu højere grad ved at være endnu mere synlig, for eksempel i medierne� URK kan også 
være nysgerrig på at appellerer mere til, at flere unge vil tage del i fællesskabet samt at 
andre ved, hvad URK er i stand til�

Initiativer for at kickstarte byer og give de unge en platform skal nå endnu længere ud� For 
at de unge kan bruge deres lokale ekspertise, skal de kende URK� Der er så mange børn 
og unge med skønne idéer/initiativer, men de har nødvendigvis ikke viden om mulighed-
erne ved URK og dette bør også være fokus�

Dato: 11�8�2022   Underskrift: 
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5.3 EMILIE REINHOLD 
CHRISTOFFERSEN

Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

Jeg har siddet i Landsstyrelsen siden januar 2022, hvor jeg har været med til at øge og 
sikre URK’s politiske indsats – blandt andet gennem møder med folketings- og regionsråd-
spolitikere� Derudover er jeg en del af landsstyrelsens internationale udvalg, hvor jeg har 
været med til at videreudvikle strategier og vores projekter med partnerne fra bl�a� Malawi� 

Jeg har desuden tidligere arbejdet med politisk interessevaretagelse og politikudvikling i 
Dansk Røde Kors ved siden af mit studie� 

Jeg vil gerne vælges fordi:

Jeg stiller først og fremmest op som politisk næstforperson, fordi jeg brænder for at være 
med til at skabe de bedste vilkår for børn og unge – både herhjemme og ude i verden� URK 
har ikke kun de sejeste og mest meningsfulde aktiviteter med og for børn og unge, men i 
mine øjne også en unik og stor humanitær stemme på vegne af børn og unge� Gør vi den 
stemme mere gældende politisk nationalt og internationalt og bruger mere energi på at øge 
vores politiske indflydelse, tror jeg, det vil gøre os i stand til at lave endnu bedre og flere 
aktiviteter for børn og unge fremadrettet� Dét arbejde vil jeg rigtig gerne være med til løfte 
– og det tror jeg bedst gøres fra posten som politisk næstforperson�

Navn: Emilie Reinhold  
 Christoffersen
Telefon: 25153405                        
Postnr./by: 1369 København K
Fødselsdato: 22.02.1994

Ja, jeg vil gerne ringes op af
medlemmer, der vil vide mere om mig. 

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Suppleant til Landsstyrelsen (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisor (1 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

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

De tre ting, jeg mener, det vil være vigtigst at fokusere på i rollen som politisk 
næstforperson i URK er: 

1) Jeg vil først og fremmest arbejde for at opkvalificere det politiske arbejde nationalt 
og internationalt ved at øge vores tilstedeværelse og politiske interessevaretagelses 
arbejde� Det gælder særligt inden for området mental sundhed, hvor jeg mener, der 
er et stort potentiale i at bruge URK’s stemme, platform og viden politisk til at skabe 
bedre vilkår for børn og unge�

2) Derudover vil jeg arbejde for at øge antallet af medlemmer og frivillige, som er 
faldet under corona, og er fundamentet for, vi kan forsætte vores vigtige arbejde og 
hjælpe endnu flere børn og unge�  

3) Sidst men ikke mindst vil jeg i rollen som politisk næstforperson forsat have fokus 
på at sikre en stabil og god økonomiske udvikling – det lyder måske lidt kedeligt og 
banalt, men det er hamrende vigtigt� 

Dato: 11�08�2022  Underskrift: 
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5.4 CHARLOTTE D.  
GENESER

Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

 • Politisk Næstforperson, 2022
 • Nuværende medlem af Landsstyrelsen (4 år) 
 • Frivillig, Isbjergene kælver-projektet i samarbejde med Røde Kors i Grønland, siden 2017
 • Frivillig, Youth Leadership-projekt i samarbejde med Røde Kors i Ukraine, 2021 
 • Ungdomsleder, projekt om seksuel sundhed og reproduktive rettigheder i samarbejde med 

Røde Kors Zimbabwe, 2021
 • Frivillig og tovholder, Youth Partnerships Africa-gruppen, 2019-2022
 • Aktivitetsleder og medstifter, URK’s ungecafé MixUpClub på Udrejsecenter Sjælsmark, 2018-

2021 
 • Aktivitetsleder, DropForbi-café og lektiehjælp på børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, 

2013-2019 
 • Arrangør, Sommerskole for børn og unge med kræft på Rigshospitalet, 2013-2018
 • Frivillig, Hr� Berg hospitalscaféen på Rigshospitalet, 2012-2014
 • Aktivitetsleder, Madklub for uledsagede flygtninge i Viborg, 2009-2012
 • Frivillig og bestyrelsesmedlem, URK Viborg, 2008-2012
 • Facilitator: Life Skills, Sprint, mobilvideo
 • Medlem, URK’s internationale udvalg, siden 2022  
 • Medlem, Dansk Ungdoms Fællesråds Internationale udvalg (på vegne af URK), siden 2022
 • Medlem, Arbejdsgruppe for Mental Sundhed i Røde Kors-bevælgelsen under IFRC’s Youth 

Navn: Charlotte D. Geneser
Telefon: 28406232                        
Postnr./by: 1663 København V
Fødselsdato: 05.09.1990

Ja, jeg vil gerne ringes op af
medlemmer, der vil vide mere om mig. 

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Suppleant til Landsstyrelsen (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisor (1 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

Commission, siden 2020   
 • Medlem af en række arbejdsgrupper i URK og Dansk Ungdoms Fællesråd, herunder plan-

lægning af Folkemødet og Ungdommens Folkemøde 

Jeg vil gerne vælges fordi:

For nyligt mødte jeg af børnene fra den hospitalscafé på Rigshospitalets Børnekræftafdel-
ing, hvor jeg i mange år var frivillig� Det vil sige; han kom over til mig for at sige tak til URK� 
Han var ikke længere et barn, men var blevet et ungt menneske, som var rask og fri for 
kræften – og var derfor slet ikke til at kende� Han kunne efter de mange år stadig tydeligt 
huske, hvordan unge- og lektiecaféen havde været et frirum i den hverdag, der i alt for 
mange år var præget af sygdom� Derfor er han selv blevet frivillig i URK, og er i dag med til 
at gøre en forskel for andre unge, der er indlagte� Det gør mig virkelig stolt, at vi kan tilbyde 
det pusterum til børn og unge, som står i en svær situation� Vi kan ikke få sygdom til at fors-
vinde, men vi kan være til stede� Også de steder, hvor det er svært, og hvor ingen andre tør 
eller kan� 

Der er mere end nogensinde brug for os nu� Alt for mange børn og unge mistrives� Parallelt 
med coronapandemien har udfoldet sig en pandemi af mental mistrivsel hos vores gener-
ation� Vi kan gennem vores aktiviteter være med til at mindske smerten hos den enkelte, 
hvor livet gør ondt� Men vi kan også sætte fokus på udfordringerne og forholdene� Jeg har 
gennem flere år beskæftiget mig med mental sundhed i URK, og vil gerne fortsætte den 
kamp – og jeg ved, at vi har en unik platform til at tale sagen� Vi har både fået sat fokus på, 
at vi i Røde Kors-bevælgelsen kan være med til at bryge stigma og starte de svære samtal-
er; vi har i vores kampagner fået fortalt om, hvordan det er at være #sygtung og vi har råbt 
diverse beslutningstagere op�

Alle de steder, jeg har mødt URK, lige fra Grønland til Grenå, har jeg altid oplevet en organ-
isation, hvor vi handler og konkret gør en forskel� Vi er bundet sammen af fælles principper 
og en helt særlig tro på, at alle kan være noget særligt for nogen� Jeg vil fortsat meget 
gerne bidrage til, at vi som fællesskab kan løfte endnu mere og nå endnu længere ud til 
børn og unge� At vi spreder medmenneskeligheden overalt� 

Efter mange år er jeg stadig meget forelsket i URK og dét, vi kan sammen� Det vil være mig 
en ære at få lov til at dedikere to år mere til at tjene organisationen� 

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

At alle kan være noget særligt for nogen 

Alt for mange børn og unge står stadig uden for fællesskabet� Vi skal blive ved med at være 
til stede – og vi skal række endnu længere ud og være til stede flere steder, end vi er det 
i dag� Som en del af Røde Kors-bevægelsen har vi en særlig mulighed for – og derfor en 
særlig forpligtelse – til at være til stede dér, hvor ingen andre er� Vi skal blive endnu bedre 
til at bygge bro og vise vej; så barnet på ferielejr også kan komme i den lokale lektiecafé og 
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så unge ikke udskrives fra psyiatrien til ensomhed� 

Vi skal være en organisation, hvor alle kan være med til at gøre en forskel� Hos URK skal 
det være nemt at tage del i fællesskabet� Vi skal kunne skabe rammerne for, at man uanset 
baggrund kan bidrage� Det har rørt mig dybt at samarbejde med så mange gode medfrivil-
lige på URK’s hospitalscaféer, som dårligt selv var blevet udskrevet, før de troppede op og 
var klar til at yde omsorg for de, der stadig var på hospitalet� Det engagement, som findes 
derude, skal vi som organisation kunne gribe� 

At vi har en stærk organisation 

Alle os, der har været frivillige de sidste par år har nok på den ene eller anden måde mær-
ket, hvordan coronakrisen har rystet og udfordret os� Derfor er der brug for at sikre, at vi har 
en stærk organisation, så vi kan gøre den størst mulige forskel� 

Vi har brug for at fokusere på at have solide, stærke lokalafdelinger� På samme måde ligger 
der en stor fælles opgave foran os med at få rekrutteret flere frivillige til vores mange akti-
viteter – så vi kan være stabilt til stede for de børn og unge, der regner med os�  At have en 
stærk organisation indebærer naturligvis også stabil finansiering af vores aktiviteter, som vi 
skal sikre på den lange bane�  

At vi kaster lys på samfundets skyggesider 

Børn og unge er eksperter i deres eget liv, og vi skal fortsat være en platform for dem og 
sikre, at deres stemmer bliver hørt – og at der bliver skabt forandring på baggrund af deres 
vidnesbyrd� Den viden, som vi hører på vores aktiviteter, er vi forpligtet til at sætte i spil� 
Ofte er vi de eneste, der er der til at lytte� Flere års coronakrise har i særlig grad ramt de 
børn og unge, der allerede var i de sværeste positioner� Derfor har vi netop nu en særlig 
forpligtelse til at styrke deres stemme i samfundet� 

Selv har jeg oplevet, hvordan vi kan være med til at gøre en forskel, da vi i URK var med til 
at løfte sagen om børnenes forhold på Udrejsecenter Sjælsmark� I samarbejde med Røde 
Kors fortalte vi om den massive mistrivsel, som vi så hos de børn, som kom på vores aktivi-
teter� I sidste ende blev børnene flyttet ud af centret� Den slags forandring vil jeg gerne se 
os lave endnu mere af� Derfor skal vi blive ved med at løfte børn og unges fortællinger – og 
fortælle om dét, vi ser�   

Dato: 12�08�2022  Underskrift: 
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5.5 MAJA PEDLEY
Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

 • 2022 Suppleant i Landsstyrelsen
 • 2020-2022 Bestyrelsesmedlem i Aarhus lokalafdeling
 • 2020-2022 Gruppeleder i Eventgruppen i URK Aarhus
 • 2019-2022 Ferielejrfrivillig på Regnbuelejren
 • Frivilligkoordinator ved URK’s gadefester

Jeg vil gerne vælges fordi:

Jeg er sindssygt stolt af at være en del af denne fantastiske ungdomsorganisation, og fordi 
jeg tror på at vi kan og skal blive ved med at arbejde på det, vi er sat i verden for – nemlig 
gøre en forskel� Jeg ønsker at være en del af at styrke trivslen blandt børn og unge� Noget 
af det bedste jeg ved er at se børnenes glade ansigter ude i vores aktiviteter, og jeg kan 
mærke når jeg selv er afsted som frivillig på ferielejr eller på nogle af Aarhus eventgruppes 
arrangementer, hvor meget vores arbejde betyder� Det bliver tydeligt for mig, at det er al 
tiden og energien værd� 

Jeg er imponeret over alle de frivillige, der gang på gang donerer deres tid, energi, og 
ressourcer til andre, der har brug for det� Jeg vil være med til at understøtte al den en-

Navn:  Maja Pedley
Telefon:  50463494
Postnr./by:  8000 Aarhus                        
Fødselsdato:  17.08.1998

Ja, jeg vil gerne ringes op af
medlemmer, der vil vide mere om mig.

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Suppleant til Landsstyrelsen (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisor (1 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

gagement og kreativitet jeg ser i organisationen, og det er vigtigt for mig, at vi har et stærkt 
samarbejde på tværs af vores organisation, da jeg mener det er den måde vi bedst kom-
mer i mål med vores ambitioner� Alle skal føles sig set og hørt – det gælder både børn og 
frivillige� 

Jeg er udover, indtil nu, at være suppleant i landstyrelsen, også frivillig i lokalafdelingen i 
Aarhus� Her fylder fællesskabet enormt meget, og det er noget af det jeg mener Ungdom-
mens Røde Kors kan� Nemlig at danne fællesskaber på tværs af aldersgrupper og sociale 
lag, alt sammen for et fælles formål� Både blandt børn, unge og frivillige imellem� Det synes 
jeg er helt vildt smukt, og det vil jeg gerne være med til at udvikle på, så vi kan sørge for at 
de fællesskaber også kan blive dannet i fremtiden�

Jeg vil gerne være en del af at sætte et aftryk i andre mennesker, og inspirere især børn 
og unge til, at de kan være og blive præcis det menneske de ønsker at være� Jeg er stolt af 
at vi kan være med til at styrke børn og unges trivsel, og give dem uforglemmelige oplev-
elser og erfaringer, som de kan tage med sig ind i voksenlivet� Jeg er motiveret af at se, 
hvor meget man vokser som menneske, når man er en del af et fællesskab – om det er som 
frivillig eller deltager� Det lyder kliché, men det er tydeligt for mig, at alle virkelig kan være 
noget for nogen� Derfor vil jeg gerne vælges ind i Landstyrelsen� 

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

At vi er med til at skabe fællesskaber på tværs af aldersgrupper, og blandt børn og unge� 

At vi møder mennesker, hvor de er, og for hvem de er, uanset hvem det måtte være� 

At vi er der, hvor tampen brænder, uanset om det er i lokalafdelingerne, på nationalt, eller 
internationalt plan� 

At vi lytter til vores frivillige, tør satse og investere i gode idéer� 

Dato: 12�08�2022   Underskrift: 
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5.6 SARA SØS AANÆS
Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

 • Jeg har været i en lektiecafe og senere aktivitetsansvarlig i lektiecafeen� 
 • Jeg har været ambassadør for #SygtUng, og været aktivitetsansvarlig for Caféen, som er URK’s første 

hospitalscafe på voksen psykiatrisk afdeling�  
 • Jeg er forperson for lokalafdelingen Esbjerg, og er med hos Spilopperne�
 • Jeg har været med i Landsstyrelsen i 2 år, det første år som suppleant� 

Jeg vil gerne vælges fordi:

Jeg har været en del af Ungdommens Røde Kors i flere år, og det er jeg stolt af! 

Jeg er stolt af den forskel vi gør for børn og unge, jeg er stolt af de super seje frivillige, jeg er stolt 
af hvor store vi er, men vi kan gøre det bedre, vi kan gøre mere� 

Vi skal blive bedre til at råbe højt, hvis der er fejl og mangler� Vi skal huske at støtte hinanden, som 
frivillige, og med de super seje børn og unge, som er en del af Ungdommens Røde Kors� 
Jeg vil gerne vælges fordi jeg vil gøre en forskel, for både frivillige og børn og unge� 

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

Det vigtigste for Ungdommens Røde Kors er de super seje frivillige, som hver især gør en kæmpe 

Navn: Sara Søs Aanæs
Telefon:  60527738 
Postnr./by:  6870 Ølgod
Fødselsdato:  03.04.1995

Ja, jeg vil gerne ringes op af
medlemmer, der vil vide mere om mig.

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Suppleant til Landsstyrelsen (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisor (1 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

forskel for de mange børn og unge som er tilknyttet vores mange aktiviteter� 

Vi skal huske at passe på og styrke sammenholdet i Ungdommens Røde Kors� Både med 
børn og unge og med de frivillige�

Ungdommens Røde Kors vil ikke fungere hvis ikke det var for de seje frivillige og børn og 
unge� 

Dato:  08�08�2022 Underskrift: 
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5.7 LINE KARIN  
MORTENSEN

Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

Jeg har i perioder været én-til-én lektiehjælper for børn i folkeskolealderen, og en over-
gang også i en lektiecafé for unge� Derudover har jeg været med på weekend- og ferielejr i 
5 år�

Det meste af min tid i URK går dog som studiestøtte for indsatte og løsladte, hvilket jeg har 
været i 3 år� I et års tid har jeg også været næstforperson for Studerende Fanger, og var 
med, da vi overgik til at blive en national afdeling�

Jeg vil gerne vælges fordi:

Jeg tror, at jeg vil være et godt supplement i LS� Jeg er god til at sige min mening og til at 
overveje og tage stilling til flere forskellige holdninger� Jeg er god til at tage beslutninger 
og stå ved dem, men er ikke bange for at ændre dem, hvis jeg bliver præsenteret for nye 
perspektiver�

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

Jeg synes, at det vigtigste for URK er, at vi fortsætter med at lytte til de børn og unge vi 
arbejder med� Ligesom med udarbejdelsen af Ungereformen, synes jeg, at det giver utrolig 

Navn: Line Karin Mortensen
Telefon:  20748949 
Postnr./by:  2400 København NV
Fødselsdato:  16.01.1993

Ja, jeg vil gerne ringes op af
medlemmer, der vil vide mere om mig. 

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Suppleant til Landsstyrelsen (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisor (1 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

god mening, at dem vi arbejder for og med, er med til at sætte dagsordenen for hvad de 
synes der skal ændres og gøres� 

Jeg synes også, at det er utrolig vigtigt, at vi fortsætter med at udbyde en bred vifte af 
aktiviteter, så vi kan nå ud til flest mulige børn og unge� På den måde får vi også hørt stem-
merne allesteds fra og kan forhåbentligt blive endnu bedre til at repræsentere flest mulige 
børn og unge�

Dato: 12�08�2022   Underskrift: 
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5.8 ANDREAS KAEHNE 
LARSEN

Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

 • Bestyrelsesmedlem i URK Nordfyn 2017-2018
 • Næstforperson i URK Nordfyn 2018-2019

Jeg har følgende erfaring i foreningslivet

 • Bestyrelsesmedlem i Venstres Ungdom Odense 2018-2020
 • Næstformand i Venstres Ungdom Odense 2020-2021
 • Formand i Venstres Ungdom Odense 2021-2022
 • Medlem af Udviklingsudvalget i Venstres Ungdom som repræsentant for Fyn 2020-2022
 • Repræsentant i Landsstyrelsen i Venstres Ungdom 2020-2022

Jeg vil gerne vælges fordi

Jeg startede min tid i foreningslivet tilbage i 2016 da jeg blev medlem af bestyrelsen i en 
lille URK-forening på Nordfyn� I mellemtiden bevægede jeg mig over i det politiske foren-
ingsliv, og var med i forskellige led af Venstres Ungdom, både lokalt og nationalt� Den tid i 
VU har givet mig mange erfaringer, både strategisk og taktisk udførelse på lokal og national 
plan� Specielt relevant var min tid i Udviklingsudvalget, hvor jeg sad som repræsentant for 
Fyn, hvor jeg arbejdede med medlems- og lokalforeningsudvikling lokalt og nationalt i VU� 

Navn: Andreas Kaehne Larsen
Telefon:  23264606 
Postnr./by:  5000 Odense C
Fødselsdato:  19.04.1999

Ja, jeg vil gerne ringes op af
medlemmer, der vil vide mere om mig.

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Suppleant til Landsstyrelsen (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisor (1 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

Her lærte jeg gode redskaber i fastholdelsen og erhvervelsen af medlemmer, noget som 
er vigtigt i hele foreningslivet, også i Ungdommens Røde Kors� Her har specielt uddan-
nelsen af lokale kræfter samt sparring mellem dem fanget min opmærksomhed som vigtige 
redskaber� På lokal plan var jeg med til at udvikle en døende forening i en storby til den 
største lokalforening i Venstres Ungdom� Derfor mener jeg, at jeg har nogle kompetencer, 
som kan være med til at gøre Ungdommens Røde Kors til en endnu stærkere forening� 
Dertil kan det at jeg har været med i URK på lokal plan, og så ude og skaffe nye erfaringer, 
være med til at give et nyt perspektiv på nogle områder, herunder specielt fastholdelsen 
af medlemmer og frivillige� Derfor vil jeg gerne tilbyde URK mit kandidatur, og være med til 
at løse vores problemstillinger i et nyt lys� Så vi kan få et endnu bedre Ungdommens Røde 
Kors�

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

En fortsat stærk udvikling med et nyt perspektiv

URK er kommet langt, og vi kan komme endnu længere� Mens jeg var engageret i den 
politiske verden, kiggede jeg med på URK fra sidelinjen� Jeg mener at et nyt perspektiv 
på tingene vil være gavnende, men jeg har på ingen måde tænkt mig at smide det hele ud 
ad vinduet� Jeg ønsker at give min indsigt, på nogle af de problemstillinger, som kan være 
overset� Min erfaring er fra en verden, som kan virke fjern for mange, men som dog ikke er 
så langt fra alligevel� En frivillig forening bygger på ildsjæle�

Derfor skal vi sikre os, at vores frivillige kræfter holder sig ved ilden og ikke springer fra� 
Her vil jeg se på initiativer som både kan holde folk til, men også kan åbne døren for, at 
medlemmer og frivillige kan deltage mere, lære mere og gøre mere� Jeg ønsker at tilbyde 
mine erfaringer til jer, samtidig med, at jeg ønsker at lære mere af jer� For sammen, med 
vores forskellige erfaringer og perspektiver, kan vi gøre vores forening endnu stærkere�

Flere stabile lokalafdelinger

Lokalafdelingerne er en centrale drivkraft for vores forening� I min egen erfaring i ungdom-
spolitik er der ingen tvivl om, at det lokale initiativ, drevet af lokale kræfter, er altafgørende 
for, at man kan have en stærk forening� Derfor skal vi være bedre til at sikre, at vi har stabile 
foreninger rundt om i landet� Det kan virke fantastisk, at en gazelle forening springer op og 
har masser af energi, men hvis den forening igen dør efter et til to års tid, er alt den gode 
energi på sin vis spildt� Derfor skal vi fra national plan hjælpe med at sikre og facilitere, at 
lokalforeningerne kan fremtidssikre, og sørge for at skabe solide fundamenter for, at forenin-
gens gode drift kan fortsætte i mange år�

Mere sparring på tværs af landet

I min egen erfaring kan vi lære meget af hinanden� Specielt på tværs af landet og på tværs 
af kontekster� I min tid i Udviklingsudvalget i Venstres Ungdom fandt jeg sparringen mellem 
lokalforeningerne meget givende� Ofte overser man, hvor meget man kan lære bare ved at 
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have en samtale med en anden, som sidder i en problemstilling, som ligner ens egen� Der-
for mener jeg, at vi skal sætte endnu mere fokus på sparring mellem vores gode frivillige og 
medlemmer� Dette kan være så simpelt som at mødes på national- eller lokal plan, og have 
en samtale om problemstillinger og succes oplevelser� For vi kan alle lære noget nyt om 
vores forening, om hinanden, selvfølge ikke mig selv undtaget�

Dato: 12�08�2022  Underskrift: 
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5.9 MARTIN TOPF
Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

 • Ferielejr 2012-2022 
 • Asylcenter Kongelunden 2013
 • Styregruppe og spilleder, Unge på Flugt 2014-2021
 • Organisatorisk næstforperson 2017-2019
 • Intern revisor 2021-2022

Jeg vil gerne vælges fordi:

Jeg stiller mig gerne til rådighed som intern revisor, for at sikre kontinuitet i den interne 
revision�

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

Fortsat altid at være til stede, hvor der er behov, danne unge mennesker til humanitært fri- 
villiglederskab, og være den bredest favnende humanitære ungdomsorganisation i Dan-
mark�

Dato:  10�08�2022  Underskrift: Martin S�L� Topf

Navn: Martin Topf
Telefon: 60134077                        
Postnr./by: 2000 København N
Fødselsdato: 01.08.1989

Ja, jeg vil gerne ringes op af
medlemmer, der vil vide mere om mig. 

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Suppleant til Landsstyrelsen (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisor (1 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)
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6.0 NICOLAJ HOANG
 
Jeg ønsker at opstille til posten som:

Jeg har følgende URK-erfaring:

 • Jeg har været med som økonomi ansvarlig i URK i Aarhus i lidt over et år nu�

Jeg vil gerne vælges fordi:

Det kunne være interessant at arbejde med intern revision inden jeg bliver færdig med min 
uddannelse og fordi jeg kan være med til at hjælpe organisationen fremadrettet� 

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

At vi gør en forskel for unge mennesker, og alle føler sig set� 

Dato:  29�082022 Underskrift: 

Politisk næstforperson (2 år)

Landsstyrelsesmedlem (2 år)

Suppleant til Landsstyrelsen (1 år)

Intern revisor (2 år)

Intern revisor (1 år)

Intern revisorsuppleant (1 år)

Navn: Nicolaj Hoang
Telefon:  26835299 
Postnr./by:  8000 Aarhus
Fødselsdato:  23.01.1997

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



” Jeg er 20, men føler mig som en på 40. Som 
flygtninge arbejder vi hårdt på at få et godt liv, og 
mange folk ved ikke nødvendigvis, hvad vi er gået 
igennem. Men når jeg er med Ungdommens Røde 
Kors, mærker jeg en fredfyldthed, for her skal jeg 

ikke bekymre mig. Her er jeg ikke alene, for de 
andre har oplevet det samme som mig. Det er et 

fællesskab, som betyder noget. ”
Ali, 20 år, asylansøger
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