
REFERAT AF LS-MØDE D. 27. JUNI 2022 

 

Tidspunkt: 16.30-20.30  Sted: Mulan  

Til stede: Jonas, Charlotte, Daniel, Lasse, Sara, Sarah, Mathilde, Geske, Eskil (pkt. 2) og Amalie  

        

1. Godkendelse af dagsorden      
 

Jonas indledte med at orientere om, at punktet ”Landsstyrelsens beretning til Landsmødet” ville 

blive flyttet til næste LS-møde. Dette punkt blev derfor strøget fra dagsordenen.  

 

Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger.  

 

 

2. Holdningsprogram  

 

Eskil, der er presse- og kommunikationskonsulent i URK, præsenterede sig selv, og fortalte, at 

holdningsprogrammet har stor praktisk betydning for kommunikationsafdelingens arbejde i URK. 

Kommunikationsafdelingen kopierer ofte direkte fra holdningsprogrammet, når de skriver opslag 

på sociale medier, laver politiske oplæg mm.  

Eskil opfordrede i øvrigt LS-medlemmerne til at følge URK på Twitter.  

 

LS drøftede holdningsprogrammet og blev enige om, at Charlotte nu vil koordinere, hvem der 

skriver hvad i skrivegruppen.  

 

- LS havde bl.a. en drøftelse om, hvorvidt klima skal ind i programmet. Der var mange 

argumenter både for og imod.  

LS blev enige om, at Jonas næste gang præsenterer et bud på klima-holdninger, som 

lægger sig op ad IFRC’s holdninger.  

Eskil bad også LS om at tage stilling til, om URK må bakke op om unge klimaaktivister, 

der går frem i medierne. Det vil LS drøfte næste gang.  

- Det kan med fordel skrives ind i indledningen, at URK altid samarbejder med andre 

organisationer og interessenter, når vi mener noget politisk. Det koordineres desuden 

altid med Røde Kors, når URK går i pressen.  

 

Det færdige holdningsprogram vil blive præsenteret for LS på august-mødet.  

 

 

3. Mundtlig orientering ved FPS 

 

Charlotte gav ordet til Lasse, der gav en evaluering af URK’s deltagelse på Folkemødet. Lasse 

fortalte, at URK havde gjort det godt med mange gode velbesøgte debatter, der satte de unge i 

fokus. Arrangementet var en større logistisk øvelse end først antaget. Involverede 

medarbejdere og frivillige vil evaluere på arrangementet, så vi er bedre forberedt næste år.  

 

Daniel opfordrede LS-medlemmerne til at dele det med resten af LS, hvis de kender til 

potentielle nye LS-medlemmer, som de vil opfordre til at stille op til Landsstyrelsen.  

 

Daniel fortalte, at der ikke er sket så meget nyt ift. arbejdsgruppen, der skal arbejde med 

indsatser ift. flere unge lejrledere. Dette primært skyldes, at FLA ikke er vendt tilbage med 



kandidater til arbejdsgruppen. LS vil tage kontakt igen efter sommerferien. Der ligger en masse 

gode forslag fra sidste års høringssvar og marts-mødet i år, som med fordel kan tages med i 

arbejdsgruppens arbejde.  

 

Jonas fortalte, at han har været med til generalforsamlingen i IFRC, hvor manifestet om Mental 

Sundhed blev præsenteret og positivt modtaget. 

 

    

4. Skriftlige orienteringer 
 

Geske fortalte, at LS vil blive præsenteret for et revideret budget til august-mødet. Hun regner 

med, at budgettet vil blive opjusteret med et bedre resultat end det oprindeligt budgetterede. 

Der er godt gang i aktiviteterne og der kommer mange midler ind, men der er også en del 

udgifter.  

 

Projektstatus: 

 

LS gennemgik projektoversigten. De konstaterede, at den ekstraordinære bevilling fra 

Mødrehjælpen til videreudviklingen af vores arbejde med børnesikkerhed, underretninger mv. 

udløber. Der er ikke pt udsigt til flere midler, mens driften af børneattester, børnesikkerhed mv. 

selvfølgelig prioriteres uanset finansiering. Derudover var der bekymring ift. udfordringen med 

at skaffe frivillige mentorer til URK’s mentorprojekt.  

 

LS drøftede, hvorvidt det er et generelt problem i NGO-branchen at skaffe frivillige, eller om der 

er tale om en URK-problemstilling. Geske svarede, at det efter hendes opfattelse er en generel 

udfordring, som kan skyldes forskellige faktorer.  

Geske fortalte, at der er opnormeret med en medarbejder pr. 1. juni, som har fået ansvar for 

klubområdet, fællesværker og lokalafdelinger – samt at finde gode veje til bedre rekruttering og 

fastholdelse af frivillige. LS vil blive orienteret løbende om arbejdet med rekruttering og 

fastholdelse.  

 

Mathilde spurgte ind til, hvorfor budgettet på projektplanen varierede så meget ift. sidste 

gennemgang. Geske svarede, at der løbende kommer bevillinger ind, hvorfor det ikke er en 

statisk variabel.  

 

Charlotte fortalte, at der er kommet en projektforlængelse på Grønlandsprojektet, som ellers 

ville være afsluttet til sommer.   

 

 

5. Ferielejrvedtægter     

 

Daniel fortalte, at ferielejrenes udkast til vedtægter til ferielejrene har været gennemgået af 

både Jonas, Daniel og Kammeradvokaten. Ferielejrene har efterfølgende justeret vedtægterne i 

overensstemmelse med Kammeradvokatens forslag.  

 

Der blev præsenteret to bemærkninger, som LS skal være obs på. Den ene bemærkning går på, 

at ferielejrhåndbogen er skrevet ind i vedtægterne, men det er potentielt uklart hvilken 

gyldighed håndbogen har, samt hvordan sekretariatet er stillet, hvis de frivillige laver 

ændringer, der er i modstrid med sekretariatets arbejdsgange. Den anden bemærkning går på, 

at der mangler en klar procedure for, hvad der skal ske, når en aktivitet lukker. 



 

LS bakkede op omkring ferielejrenes indstilling, herunder at ferielejrhåndbogen indgår i 

ferielejrvedtægterne og at det forventes, at de frivillige følger retningslinjerne i håndbogen. 

Håndbogen har samme status som øvrige aktivitetshåndbøger og er dermed underlagt alle 

gældende vedtægter.  

 

LS havde herefter en generel drøftelse af, hvordan lukning af aktiviteter i URK generelt 

håndteres og at der potentielt skal arbejdes videre med dette. 

 

 

6. Revision af samværspolitikken 
 

Charlotte kvitterede for de gode inputs og ønsker, der kom fra LS på sidste møde. Charlotte 

gennemgik de faglige overvejelser fra team børnesikkerhed, der ikke har kunne imødekomme 

alle ønsker fra LS.   

 

LS drøftede udkastet og kom med en række punkter, som de fortsat gerne så ændret, herunder 

udfordringen reglen om samvær mellem frivillige, hvor den ene er under 18, hvilket ikke 

fungerer i en ungdomsorganisation.  

 

Geske kvitterede for ønskerne og forsøger at finde en løsning, der potentielt så afviger fra Røde 

Kors’ retningslinjer, men som kan fungere i praksis i URK. 

 

Samværspolitikken vil blive sendt i høring i anden halvdel af august. 

 

 

7. IFRC-manifest om mental sundhed 

 

Jonas og Charlotte gav et oplæg om manifestet – såvel indhold som proces.  

 

Jonas og Charlotte fortalte, at URK har været den drivende kraft bag udarbejdelsen af 

manifestet om mental sundhed, der nu er blevet præsenteret for generalforsamlingens 600 

deltagere og delegationerne for de 192 selskaber. Som baggrund for manifestet ligger inputs fra 

+5000 unge verden over. Al data er blevet behandlet, og på tværs af lande verden over er tre 

forslag blevet udledt:  

1. Break the stigma  

2. Widening our approach to mental health  

3. Youth as agents of change 

 

Manifestet har allerede fået meget omtale, og Charlotte og Jonas oplever stor efterspørgsel. 

 

Geske foreslog, at vi får nogen til at fortælle om manifestet og samspillet den store Røde Kors-

bevægelse på Landsmødet, det var der opbakning til fra LS.  

 

 

8. Orientering fra internationalt udvalg 

 

Charlotte gav en status på arbejdet i det internationale udvalg, herunder der opleves et godt 

samarbejde med sekretariatet.  



Der er snart URK’ere der skal til Kenya og agere ungdomsledere. Derudover er der fortsat god 

sparring mellem danske og internationale frivillige. 

 

URK har netop haft medarbejdere og frivillige afsted på en tur til Nepal, hvor der blev debatteret 

om meningsfuld ungeinddragelse, og hvad URK og Røde Kors Ungdom i Nepal kan tilbyde 

hinanden.   

 

LS kvitterede for gennemgangen.  

 

 

9. Eventuelt 
 

LS talte om, at der snart skal laves nogle generelle kriterier og retningslinjer for dispensationer 

fra reglen om, at aktivitetsledere ikke må være over 35 år. Det vil LS drøfte på det kommende 

møde i august.  

 

Geske fortalte, at vi har fået to yderligere bevillinger til hospitalscaféerne.  

Der er udfordringer med tilmeldinger til Leadership Academy.  

 

Mathilde fortalte, at der kom en masse glade mennesker til Gentofte lektiecafé, der holdt en 10 

års jubilæumsfest.  


