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1. VALG AF DIRIGENT 
 
Landsforperson Jonas Wiederholt Larsen bød velkommen og ledte valget af dirigent, hvor 
Landsstyrelsen foreslog Andreas Hjorth Frederiksen, innovationschef i Røde Kors og tidligere 
URK’er som dirigent. Andreas Hjorth Frederiksen blev valgt.  
 
 
2. VALG AF REFERENT 
 
Dirigenten ledte valg af referent, hvor ledelseskonsulent og direktionssekretær i Ungdommens 
Røde Kors, Amalie Dahlerup Hermansen, blev valgt. 
 
 
3. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN 

 
Forretningsordenen (fremsendt i Landsmødemappen side 10-13) blev behandlet og godkendt. 
 
Dirigenten konstaterede, at landsmødet var lovligt indkaldt jf. vedtægternes § 8 stk. 2, samt 
at landsmødet blev afholdt om efteråret jf. vedtægternes § 8 stk. 16. Dirigenten konstaterede, 
at Landsmødet dermed var beslutningsdygtigt og kunne afholdes.  
 
Dirigenten konstaterede at dagens stemmetællere var sekretariatet under ledelse af Sune 
Crammond. 
 
 
4. GODKENDELSE AF DAGSORDEN  

 
Dagsordenen skal minimum indeholde en række punkter jf. vedtægternes § 8 stk. 9. 
Dagsorden og program (Landsmødemappen s. 7) blev behandlet og godkendt. 
 
Dagsorden for Landsmødet var således: 
 
1. Check in og croissanter 
2. Inspirationsoplæg om URK’s indsatser i Danmark 
3. Officiel åbning af landsmødet 
4. Generalforsamling del 1 

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

5. Generalforsamling del 2 – beretning og regnskab 
- Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuvæ-

rende stilling 
- Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors’ regnskab 2021 
- Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger 

6. Frokost 
7. Generalforsamling del 3 - indkomne forslag 

- Vedtægtsændringsforslag 
- Resolutionsforslag 
- Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

8. Kaffepause 
9. Oplæg om URK’s sammenspil med Røde Kors-bevægelsen i internationalt perspektiv 
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10. Generalforsamling del 4 – valg til landsstyrelsen 
- Valg af politisk næstforperson 
- Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer 
- Valg af suppleant til landsstyrelsen 
- Valg af interne revisorer 

11. Eventuelt 
 
Om aftenen var der desuden middag og fest, og om søndagen blev der afholdt en workshop af 
sekretariatet for landsmødets deltagere. 
 
 
5. LANDSSTYRELSENS BERETNING OM AKTIVITETERNE I 

DET FORLØBNE ÅR OG ORGANISATIONENS NUVÆRENDE 
STILLING 
 

Landsforperson Jonas Wiederholt Larsen aflagde landstyrelsens beretning. Den skriftlige beret-
ning var fremsendt i Landsmødemappen s. 17-23. 
 
Jonas kom i sin beretning blandt andet ind på, hvordan unge frivillige verden over træder til, 
når alt andet svigter. Det sker fra Malawi til Grønland og fra Syrien til Holstebro.  
I Danmark viser vi børn og unge i vores aktiviteter, at vi har brug for hinanden for at klare os 
gennem livet.  
Jonas fortalte, at Ungdommens Røde Kors har haft et par svære år. Der har været dårlig øko-
nomi og vi har manglet frivillige som følge af corona. Alligevel er det lykkedes at give 10.000 
børn et fællesskab gennem 3.000 frivilliges indsatser. Jonas uddelte en stor tak til alle de frivil-
lige, som har givet en ekstra tørn.  
Jonas berettede om Ungdommens Røde Kors’ politiske arbejde i 2021. Et arbejde, hvor vi gav 
mikrofonen til dem, det handlede om. Med ungereformen satte tidligere anbragte, indlagte og 
indsatte fokus på, hvor systemet kunne have hjulpet dem bedre. Det var ikke direktøren, for-
personen, eller næstforpersonen der mødtes med socialministeren. Det var de unge selv.  
Året bød også på uforudsete behov. Vi nåede knap at tage ordentligt imod alle flygtninge fra 
Afghanistan før det væltede ind med ukrainere. Alle tog fat, og gjorde hvad de kunne. Det lyk-
kedes f.eks. lokalafdelingen i Aarhus at sende mange hundrede ukrainere i Tivoli.  
2021 blev også året, hvor vi fik mulighed for at give særlige oplevelser til børn og unge gen-
nem oplevelsesmillionerne. Foruden restaurantbesøg og andet, afholdt Ungdommens Røde 
Kors’ to store gadefester, hvor børnene fik mulighed for at møde bl.a. Tessa og Tobias Rahim.  
Internationalt drev Ungdommens Røde Kors en arbejdsgruppe på tværs af hele det internatio-
nale Røde Kors. Baseret på en omfattende undersøgelse kunne arbejdsgruppen konkludere, at 
unge får det mentalt dårligere og dårligere over hele verden. Arbejdsgruppen skrev et mani-
fest med forslag til indsatser, og præsenterede det selv på den internationale generalforsam-
ling i Geneve.  
 
Deltagerne klappede af Jonas’ beretning.  
 
 
6. FREMLÆGGELSE AF UNGDOMMENS RØDE KORS’ 

REGNSKAB FOR 2021 
 
Organisatorisk næstforperson Daniel Falk fremlagde derefter den økonomiske årsberetning og 
årsrapport 2021. Den økonomiske årsberetning var sendt ud i landsmødemappen side 26-31. 
Den økonomiske årsrapport var desuden tilgængelig i medbragte fysiske eksemplarer samt på 
urk.dk. 
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Daniel fortalte, at regnskabet for 2021 viser et overskud på 3,9 millioner kr. Det resulterer i en 
egenkapital på 3,2 millioner kr., der er bedre end før den økonomiske krise. Daniel konklude-
rede, at Ungdommens Røde Kors nu er ude af den økonomiske krise, som har fyldt de sidste 
par år.  
 
Daniel berettede, at den positive egenkapital medfører, at vi kan begynde at investere mere i 
de frivillige og i organisationen. Der er allerede investeret i flere medarbejdere, frivilligrekrut-
tering og lokalafdelinger.  
 
Daniel gennemgik derefter tallene mere detaljeret på både indtægts- og udgiftssiden.  
Daniel havde følgende hovedårsager til det positive resultat:  

• Flotte resultater på både privat- og erhvervsfundraising. 
• Fortsat høj dækningsgrad af lønkroner – der er ”solgt” mange timer.  
• Besparelser på drift (stueetagen er lejet ud), IT (udskudt til 2022), samt færre udgifter 

til gebyrer og moms. 
• Corona-hjælpepakke har bidraget til at dække udgifter til lokalafdelinger og andre akti-

viteter. 
• Vi er gode til at få penge ind, og gode til at få dækket af vores udgifter.  

 
Derudover viser revisionens bemærkninger at der er godt styr på økonomistyringen. Der er i år 
ingen røde bemærkninger.  

 
Den ene af de to interne revisorer, Jonas Skovdam Jørgensen, fremlagde de interne revisorers 
kommentarer til årsregnskabet. Jonas fortalte, at de interne revisorer ikke ser grund til be-
kymring, da det er et flot regnskab. De havde et par bemærkninger vedr. faldende medlemstal 
og stigning i medarbejdere, men begge dele er der gode forklaringer på.  
De interne revisorers skriftlige bemærkninger var sendt ud i Landsmødemappen side 32. 
 
 
7. DRØFTELSE OG GODKENDELSE AF DE AFLAGTE 

BERETNINGER 
 
Dirigenten åbnede derefter for diskussion af beretningen, den økonomiske årsberetning og de 
interne revisorers input. 
 
Landsmødet kom med følgende bemærkninger:  
 
Nr. 5 roste for det flotte resultat, og spurgte ind til fremtidsudsigterne for fundraising, når nu 
der ikke længere er corona.  
Daniel svarede, at det også går godt med erhvervsfundraising i år. Det er sværere med privat 
fundraising, så her er der lavet en investering.  
 
Nr. 25 roste for det flotte resultat. Hun opfordrede den kommende landsstyrelse til at have 
fokus på antallet af medlemmer. I dag er det langt fra alle frivillige der er medlemmer; ca. en 
fjerdedel. Medlemstallet har betydning for vores DUF-tilskud. Vi har brug for frie midler, da det 
er disse midler, der gør, at lokalafdelingerne kan sætte aktiviteter i gang.  
 
Nr. 38 opfordrede deltagerne til at fortælle om, hvad de laver ude i landet. Nr. 38 har selv haft 
et godt år, hvor han bl.a. har været med til at lave Gadefester, snakke med samarbejdspartne-
re og har siddet i landsstyrelsen.   
 
Nr. 44 fortalte, at hun har siddet som suppleant i Landsstyrelsen. Hun var frivilligkoordinator 
på gadefesten i Aarhus, hvilket var en rigtig god oplevelse. På kort tid kom der mange børn, 
og det var en rørende oplevelse at møde de mange børn og familier der kom fra udsatte bolig-
områder.  
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Nr. 41 fortalte, at det går godt med studerende fanger, hvor der er udvidet med flere nye 
fængsler.  
 
Nr. 17 fortalte, at hun har siddet i Landsstyrelsen. Hun berettede, at den internationale aktivi-
tet gik lidt ned i 2021 som følge af corona. I år er rejseaktiviteten i gang igen. Corona har lært 
os, at vi kan meget med det virtuelle, dog er det stadig vigtigt at mødes fysisk. Hun opfordre-
de derfor alle de frivillige til at tage med URK ud i verden. Nr. 17 uddelte desuden stor ros til  
ferielejrene, der har klaret det enormt godt på trods af, at det har været svært at få frivillige.  
 
Nr. 62 fortalte, at hun i foråret rykkede fra København til Jylland, hvor hun blev aktiv i Esbjerg 
lokalafdeling. Fra at der var kæmpe problemer med at få frivillige på krisecentrene, er der nu 
åbnet med ekstra dage, fordi der er så mange frivillige.  
 
Nr. 57 fortalte, at corona har gjort det svært at lave aktiviteter på Svanen (hospitalscafé). Men 
nu går det rigtig godt, og de kan få frivillige igen. Nr. 57 uddelte stor ros til sekretariatet.  
 
Nr. 32 italesatte, at frivilligrekruttering fortsat bliver et tema de kommende år. Nr. 32 opfor-
drede derfor deltagerne til at dele, hvad det er der har virket godt og skidt, så vi kan blive klo-
gere på hinandens erfaringer.  
 
Nr. 26 uddelte ros for økonomien. Nr. 26 italesatte samtidig, at den stramme styring har kon-
sekvenser for aktiviteterne. Når der spares på medarbejdere er der flere krav til de frivillige, 
og mange løser nogle ret omfattende opgaver, der går ud over, hvad man kan forvente af fri-
villigt arbejde.  
 
Nr. 64 fortalte, at de har haft god succes med frivilligrekruttering. De har modtaget 60 ansøg-
ninger fra unge der vil være frivillige i Ung På Linje. Nr. 64 uddelte stor tak til alle, frivillige 
som sekretariatsmedarbejdere, der har hjulpet.  
 
Nr. 60 uddelte ros til sekretariatet og direktøren for det flotte resultat. Nr. 60 italesatte, at det 
er vigtigt at huske på et godt arbejdsmiljø, hvorfor der ikke bør spares for meget på sekretari-
atet. Nr. 60 initierede et URK-klap af sekretariatet.  
 
Jonas takkede for deltagernes gode bemærkninger.  
 
Dirigenten satte de udsendte beretninger til afstemning og konstaterede, at de var godkendt. 
 
 
8. INDKOMNE FORSLAG 
 

A. Vedtægtsændringsforslag  
 
Dirigenten oplyste, at de rettidigt indkomne vedtægtsændringsforslag kunne findes på side 56 
og fremefter i landsmødemappen. De eksisterende vedtægter var anført på side 38 og frem.  
 
Dirigenten præciserede, at der ikke kunne stilles nye forslag til vedtægterne. Der kunne dog 
stilles ikke-meningsændrende justeringsforslag. I så fald skulle forslaget afleveres skriftligt til 
dirigenten inden det kunne sættes til afstemning. 
 
Dirigenten oplyste, at vedtægtsændringer ifølge vedtægternes § 8 stk. 7 kræver, at 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Dirigenten konstaterede, at der var 48 stemme-
berettigede til stede. En vedtagelse krævede således, at mindst 33 personer stemte for forsla-
get. 
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1. Vedtægtsændringsforslag vedr. mangler fra landsmødet 2021  
 
Daniel Falk motiverede forslaget, der blev stillet af hele landsstyrelsen.  
 
Dirigenten satte forslaget til debat og efterfølgende afstemning.  
 
Dirigenten kunne konstatere, at forslaget blev vedtaget.  
 
Senere på landsmødet blev det opdaget, at der manglede et meningsfyldt komma til den ene 
af de tre rettelser i forslaget. Kommaet skulle ind efter ordet valgbare. Dirigenten ledte valget 
af rettelsen, og kunne konstatere at forslaget blev vedtaget.  
 
 
2. Vedtægtsændringsforslag vedr. indsupplering af interne revisorer   
 
Daniel Falk motiverede forslaget, der blev stillet af hele landsstyrelsen.  
 
Dirigenten satte forslaget til debat og efterfølgende afstemning.  
 
Dirigenten kunne konstatere, at forslaget blev vedtaget.  
 
 
3. Vedtægtsændringsforslag vedr. to suppleanter til Landsstyrelsen   
 
Charlotte D. Geneser motiverede forslaget om en ekstra suppleant til landsstyrelsen.  
 
Dirigenten satte forslaget til debat.  
Der kom følgende bemærkninger:  
 
Nr. 44 fortalte, at hun selv har prøvet at blive indsuppleret i løbet af året, og det var svært at 
komme ind, når der ikke var så meget onboarding. Hun støttede derfor op om forslaget.  
 
Nr. 69 syntes også, det var en god idé, men spurgte ind til, hvad der sker i tilfælde af, at beg-
ge suppleanter vil ind på den potentielt ledige post.  
 
Nr. 32 talte imod forslaget, han argumenterede med, at landsstyrelsen kan blive for stor, hvil-
ket kan afstedkomme, at man ikke kommer lige så dybt ned i materien. Derudover er der ikke 
altid nok der stiller op til posten. Det er desuden altid svært at komme ind i landsstyrelsen, 
uanset hvornår man kommer ind. 
 
Nr. 38 talte for forslaget med argumentet om, at suppleantposten er en god måde at komme 
ind i landsstyrelsen, hvor man kan få indblik i bestyrelsesarbejdet.   
 
Nr. 41 bakkede op om forslaget.  
 
Ift. nr. 69’s kommentar blev landsmødet enige om at stille et ændringsforslag til vedtægtsæn-
dringsforslaget. Ændringsforslaget lød på en tilføjelse til § 8 stk. 10 ”De to suppleanter bliver 
henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant efter højst stemmeantal.” Sætningen skulle ind efter 
sætningen ”den eventuelt resterende valgperiode” i samme paragraf.  
Dirigenten satte ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslaget til afstemning, og kunne 
konstatere, at ændringsforslaget var vedtaget.  
 
Dirigenten satte derefter vedtægtsændringsforslaget til afstemning, og kunne konstatere, at 
forslaget blev vedtaget.  
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B. Resolutionsforslag  
 
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet nogle resolutionsforslag.  
 
 
9. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR DET KOMMENDE ÅR 

 
Dirigenten oplyste, at Landsstyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 150 kr. årligt jf. 
landsmødemappens side 33. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning og konstaterede, at forslaget blev vedtaget. 
 
 
10. VALG AF POLITISK NÆSTFORPERSON  
 
Der var to kandidater til posten som politisk næstforperson.  
Kandidaterne var:  
 

- Emilie Reinhold Christoffersen 
- Lisa Ruotsalainen Lønkjær 

 
Dirigenten bad begge kandidater om at motivere deres kandidatur, og stillede dem efterføl-
gende opfølgende spørgsmål.  
Dirigenten åbnede for spørgsmål fra salen.  
 
Dirigenten ledte valget, og bad alle stemmeberettigede om at stemme på en af kandidaterne 
gennem skriftlig afstemning.  
 
Dirigenten konstaterede efter optælling, at Emilie Reinhold Christoffersen var valgt som poli-
tisk næstforperson.  
 
 
11. VALG AF MENIGE LANDSSTYRELSESMEDLEMMER  
 
Der var seks kandidater til posterne som menige landsstyrelsesmedlemmer for to år, og der 
skulle vælges tre. 
Kandidaterne var: 
 

- Andreas Kahne Larsen 
- Charlotte D. Geneser 
- Line Karin Mortensen 
- Lisa Ruotsalainen Lønkjær 
- Maja Pedley 
- Sara Søs Aanæs 

 
Dirigenten bad kandidaterne motivere deres kandidatur og ledte derefter en skriftlig afstem-
ning.  
 
Dirigenten konstaterede efter optælling, at følgende var valgt som menige landsstyrelsesmed-
lemmer:  

- Charlotte D. Geneser 
- Lisa Ruotsalainen Lønkjær 
- Sara Søs Aanæs 
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12. VALG AF SUPPLEANTER TIL LANDSSTYRELSEN 
 
Der var tre kandidater til posterne som suppleanter for landsstyrelsen i ét år, og der skulle 
vælges to. Eftersom to af de opstillede kandidater allerede var valgt til øvrige poster, var der 
kun en kandidat tilbage. Dirigenten konstaterede, at Maja Pedley var valgt som 1. suppleant.  
 
Dirigenten oplyste, at hvis der er nogen, der ønsker at stille sig til rådighed som 2. suppleant, 
kan man melde sit kandidatur til landsforpersonen. Landsstyrelsen vil slå stillingen op i organi-
sationen og vil på førstkommende landstyrelsesmøde træffe beslutning om, hvem man vil ind-
supplere.  
 
 
13. VALG AF INTERNE REVISORER  
 
Dirigenten oplyste, at der var to opstillede kandidater til posterne som interne revisorer, og 
der skulle vælges to. Den ene kandidat skulle vælges for to år og den anden kandidat skulle 
vælges for ét år. 
Kandidaterne var: 
 

- Martin Topf (stillede op til både to år, ét år og som revisorsuppleant) 
- Nicolaj Hoang (stillede op til ét år) 

 
Eftersom der kun var én kandidat til posten som intern revisor i to år, blev Martin Topf valgt. 
 
Begge kandidater havde meldt deres kandidatur til posten som intern revisor i ét år, men da 
Martin allerede var valgt, blev Nicolaj Hoang valgt til posten som intern revisor i ét år.  
 
 
14. VALG AF INTERN REVISORSUPPLEANT 
 
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet opstillinger inden opstillingsfristen til posten, 
som ikke var blevet valgt til øvrige poster. Landsmødet kunne derfor ikke stemme om valg til 
intern revisorsuppleant. 
Dirigenten oplyste, at hvis der er nogen, der ønsker at stille sig til rådighed som intern revisor-
suppleant, kan man melde sit kandidatur til landsforpersonen. Landsstyrelsen vil slå stillingen 
op i organisationen og vil på førstkommende landstyrelsesmøde træffe beslutning om, hvem 
man vil indsupplere.  
 
 
Landsforperson Jonas Wiederholt Larsen præsenterede den nye landsstyrelse og takkede den 
afgående landsstyrelse for godt samarbejde det seneste år. Særligt det afgående landsstyrel-
sesmedlem Mathilde Klinte fik en stor tak. 
 
 
15. EVENTUELT    
 
Dirigenten åbnede for bemærkninger fra salen. Deltagerne delte yderligere om deres aktivite-
ter, og der blev givet tips til, hvor man kan finde kurser mm.  
 
Dirigenten og forpersonen takkede for et godt landsmøde.  
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Underskrevet af:  
 
 
 
Dato:           Dato:                         Dato: 
 
 
 
 
_____________________      _______________________       ______________________ 
Andreas Hjort Frederiksen          Jonas Wiederholt Larsen  Amalie D. Hermansen 
Dirigent                     Landsforperson    Referent 
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