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STATUS FOR 
DUI-LEG OG VIRKE
Du sidder her med formandens og hovedbestyrelsens 
beretning, der viser de vigtigste opgaver, forbundet har 
arbejdet med, siden vi sidst var samlet til landsmøde i 
DUI–LEG og VIRKE. 

Vi har i denne beretning valgt at fremhæve nogle ek-
sempler på, hvordan vi har arbejdet med målprogram-
met, og hvad der har rørt sig i organisationen ude i afde-
lingerne, siden vi sidst har været sammen til landsmøde. 

TRADITION OG FORNYELSE
Vi står på tærsklen til en ny tid for DUI. Tradition og 
fornyelse er to overskrifter, der kommer frem hos mig, 
når jeg tænker tilbage på tiden, siden vi sidst havde 
landsmøde. 

Videreførelse af værdier og nye fællesskaber på tværs 
af landet og interesser, samtidig med at vi lader nyt 
arbejde spire og gro, er noget af det, der binder os 
sammen i DUI. Derfor har vi i perioden både set nye 
afdelinger og aktiviteter komme til, mens andet er luk-
ket ned. Det hele skal ske samtidig med, at vi sikrer de 
værdier, der er i organisationen – sådan både i overført 
og materialistisk forstand. 

GODE DEBATTER
Et landsmøde balancerer også imellem at fastholde 
gode traditioner og skabe fornyelse. Balancen sker igen-
nem gode diskussioner, debatter og hvor meninger får 
mulighed for at komme til udtryk igennem dialog. 

Landsmødet 2018 sætter kursen for den kommende 
periode og skaber grundlaget for hovedbestyrelsens  
og forbundets arbejde, og jeg ser derfor frem til 
landsmøde, hvor vi atter i fælleskab sætter kursen for 
organisationen.

Lone Søndergaard
Forbundsformand
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Det er en spændende periode, som nu lakker mod en-
den. Vi har haft fokus på at forbedre en lang række ting, 
og der er blevet sået frø, som vi først kan høste frugter-
ne af i næste periode.

På sidste landsmøde kortede vi perioden ned fra fire til 
to år. Det betyder, at vi kun har haft den halve periode 
til at indfri dobbelt så mange mål. På det personlige 
plan har det derfor også været en periode med konstant 
dårlig samvittighed over, at jeg ikke at kunne være alle 
steder på én gang, og derfor heller ikke har kunnet gøre 
alle glade.
 
Det kan derfor også være en udfordring i travle perioder 
at blive ringet op af medlemmer, der er uenige i måden, 
tingene bliver gjort på. Men sådan er det at være formand, 
og det må man enten lægge fra sig eller tage på sig. 

Jeg har valgt at tage det på mig. De folk, som der 
henvender sig, dem sætter jeg rigtig stor pris på, for det 
viser, at de brænder for vores organisation.

FLYTNING OG EFTERGIVELSE AF GÆLD
Der er ting, der kan blive bedre. Det er der slet ingen 
tvivl om. Men vi har også kunnet fejre rigtig mange suc-
ceser i perioden.

Helt overordnet vil jeg sige, at vores synlighed i forhold 
til fagbevægelsen og samarbejdet med hele arbejder-

bevægelsen er blevet bedre, efter at vi er flyttet ind i 
LO-huset på Islands Brygge den 1. november 2017.
Flytningen har betydet store omrokeringer i organisati-
onen, og vi har fået nogle rigtig gode folk ind: Michael 
Bager er tiltrådt som sekretariatschef, Frank Høj som 
udviklings- og aktivitetskonsulent og Thomas Kristensen 
som journalist i en 14 timers fleksjobstilling.

Omrokeringerne på kontoret betyder også, at de afdelin-
ger, som har savnet at mærke landsforbundet, har fået 
Joachim Lyager som en støtte. Hans stilling er blevet or-
ganisatorisk afdelingskonsulent. Det betyder, at som den 
klippe han er med sin erfaring fra sine mange år i DUI, 
vil han være klar til hjælpe afdelingerne, når de har brug 
for det. Vi har med andre ord fået langt mere fokus på 
afdelingerne, efter Michael er kommet til. Den udvikling 
er jeg glad for. 

Flytningen har samtidig betydet, at vi er blevet en del 
af et større fællesskab, hvor vi er blevet synlige for de 
dygtige folk, som er her i huset.
 
Vi kan søge råd og rådgivning, og de kommer til os fra 
hele huset og hjælper os med ting, som vi ellers skulle 
have dyre konsulenter til, og vi kan få trykt ting nede i 
kælderen.

Allerede i de daglige arbejdsgange er der derfor nogle 
positive afledte effekter for kontoret. Men flytningen har 

også betydet en sletning af gammel gæld på tre mil- 
lioner kroner, som vi i tidernes morgen lånte af LO til 
renovering af Stauninggården. 

Den gæld har de eftergivet. Alene den beslutning er 
blevet taget, fordi vi er kommet tættere på, og det kan 
finansiere, at vi bor her i mange år og nyde godt af alle 
de andre fordele ved flytningen. 

ANKERSMINDE ET KULTURELT SAMLINGSPUNKT
I august 2017 indgik DSU og DUI et samejerskab om 
Gadsbølle Skole på Fyn, som DSU har haft i en årrække. 

Skolen skiftede ved samme lejlighed navn til Ankersmin-
de Kursuscenter. Det betyder, at vi har fået Ankersminde 
som et fælles projekt og som et sted, vi kan samles.

Tanken er, at det skal være et sted, vi kan mødes og 
have aktiviteter sammen. Et sted hvor DUI-ånden kan få 
lov til at folde sig ud, og hvor DUI-børn og DSU’ere leger 
og har et fristed. Det er forhåbentligt det nye danske 
Utøya, altså et kulturelt samlingspunkt midt i landet for 
mange flere mennesker end bare for DUI og DSU. 

Men Ankersminde skal også være et omdrejningspunkt 
for demokrati og være et sted, hvor skoleklasser og 
lejrskoler fra hele landet kan komme og mødes i et 
kulturelt forsamlingspunkt, og hvor aktive fra alle mulige 
foreninger bruger det sted, når de mødes.

NY AKTIVITETS- OG UDVIKLINGSPULJE
Vi har i den seneste periode fået sat udvikling på kortet, 
og jeg er megastolt af, at vi har fået en aktivitets- og 
udviklingspulje, som lokalafdelingerne kan søge penge 
i. Pengene er kommet fra Fødselsdagsfonden i Lyng-
by-Gladsaxe og fra lukningen af Korsør-afdelingen. 

Tanken er, at de penge, vi fremadrettet får ind fra afde-
linger, flytter vi over i aktivitetspuljen, der fungerer som 
en fond. Så penge fra afdelingerne går ud til afdelinger-
ne igen, hvor de kan søge og få pengene retur og lave 
aktiviteter og lave noget derude. 

Fonden er ikke formelt godkendt i Kulturstyrelsen endnu, 
og den er derfor ikke lanceret endnu. Styrelsens arbejde 
tager lidt tid, så vi forventer at den er klar til årsskiftet. 

BERETNING
”DER SKAL IKKE VÆRE NOGEN 

TVIVL OM, AT MIT HJERTE BANKER 
FOR DUI, OG JEG EFTERLADER MIG 

ET – JEG FÅR LYST TIL AT SIGE 
– SUNDT OG GLAD BARN.”

LONE SØNDERGAARD, FORMAND.

Af Lone Søndergaard, forbundsformand
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Men jeg er glad for at kunne løfte sløret for den her.  
Med fonden er der kommet mange flere penge at hente 
end tidligere, så grobunden for at aktiviteterne kan blom-
stre ude i det lokale er lagt. Jeg er derfor rigtig glad for, at 
vi har fået sådan en aktivitets- og udviklingspulje op at stå.

NYE AFDELINGER OG NYE NETVÆRK
Vi har store ambitioner på organisationens vegne, og vi 
har haft udvikling, men vi har også haft afvikling. Vi har i 
en årrække haft medlemsfremgang, men den fremgang 
er er stoppet en lille smule, og afdelinger er lukket. Det 
er en afvikling, som har stået på i længere tid end de to 
år, vi har siddet her. 

Joachim Lyagers stilling rummer nu et fokus på driften 
af afdelingerne. Det vil sige, at han gennemgår alle af-
delinger, deres vedtægter, aktiviteter osv. Og det har vist 
sig, at vi har haft en række afdelinger uden reel aktivitet, 
og som selv har betragtet sig som lukket, men vi har ikke 
fået papirerne ind. Det har vi nu ryddet op i, og vi ved 
derfor, at vi reelt har 44 afdelinger. 

Der er et generationsskifte i gang derude, og det at finde 
frivillige er en udfordring mange steder. Derfor når ildsjæ-
le stopper, så efterlader de et tomrum, som er svært at 
fylde ud. Det er en udfordring, jeg tager meget seriøst. 

Vi skal derfor have en plan for, hvordan vi får det nye 
til at spire op og acceptere, når noget har haft sin tid 
og slutter, og jeg er derfor glad for, at Michael, der har 
ansvaret for personaleledelsen, har meddelt, at det er et 
stort fokus hos Frank Høj. 

På trods af udfordringer med at finde frivillige mange 
steder, så har vi alligevel haft succes med at starte ny 
afdeling eller skabe vækst. Lersø, Holbæk, Avedøre, Youth 
Club, Holeby og Østerbro har alle haft vækst eller kom-
met til i den seneste periode. Det er jeg enormt glad for.

Men vi skal være bedre til at lære hinanden bedre at 
kende, og vi skal have netværkene på tværs til at fungere 
bedre. Det er noget af det, vi ikke har været så gode til de 
seneste år, efter regionerne er nedlagt. Vi mangler noget 
på struktursiden, og det vil være et naturligt fokus for den 
kommende hovedbestyrelse. Det er en kæmpe opgave, vi 
har der, hvis vi skal have et stærkt og sundt fællesskab.

VI SKAL VÆRE GODE SAMMEN
Når jeg ser tilbage på de to år, der er gået, synes jeg, 
at vi har god grund til at være tilfredse og optimistiske i 
fremtiden. Og jeg håber, at de frø, der er blevet sat, får 
lov til at vokse sig store, så vi kan høste frugten af vores 
anstrengelser i de kommende perioder.

Det at være formand i en organisation som DUI giver 
utroligt meget. Man vokser med opgaven, og man får 
livserfaring, også fra de folk, der ringer og er skeptiske. 
Jeg ser det som et udtryk for, at de holder af organisa-
tionen. Vi skal jo alle sammen passe på DUI, og vi skal 
være gode sammen. Vi skal stå sammen og være gode 
til at få tingene til at ske. Jeg har været med til at lave 
grundlaget, og det er jeg meget stolt af.

På det personlige plan er der sket mindst lige så meget 
som i DUI i de seneste år. Derfor har jeg valgt at træde 
ned fra frontposten og kravle ned i maskinrummet som 
konsulent på deltid i DUI. 

Der skal ikke være nogen tvivl om, at mit hjerte banker 
for DUI, og jeg efterlader mig et – jeg får lyst til at sige 
– sundt og glad barn. Det er derfor med vemod, at jeg 
giver slip på posten som formand.

Det er mit håb, at vi kan finde en virkelig god og stærk 
ny formand, som kan udfylde rollen endnu bedre, end 
jeg har gjort, som kan fortsætte den udvikling, som er 
sat i gang.

LONE 
SØNDERGAARD
•  Lone Søndergaard er 43 år og har døtrene Laura og Julie på 10 og 12.
•  Hun bor i Vejen, som ligger mellem Kolding og Esbjerg.
•  Har været medlem af DUI siden begyndelsen af 1980’erne.
•  Det var klassekammeraterne i folkeskolen, der for første gang tog hende med til DUI i 2. klasse i Horsens.
•  Lone Søndergaard er uddannet social- og sundhedsassistent og har senest arbejdet som konsulent i FOA.
•   Når hendes formandsperiode udløber efter landsmødet, tiltræder hun en 20 timers stilling som  

projektkonsulent.FA
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LO’s formand, Lizette Risgaard, har et særligt varmt  
forhold til DUI-LEG og VIRKE, som i november 2017 
flyttede ind i LO-huset.

”Jeg synes, det er rigtig godt, at DUI er flyttet ind i 
LO-huset. Vi har et værdifællesskab og det er rart, at  
jeg nu jævnligt ser nogle af dem, som jeg ellers kun 
sjældent ville møde,” siger Lizette Risgaard.

HJÆLPER BØRN I DEN FATTIGE VERDEN
Som traditionen tilsiger det, blev Lizette Risgaard med-
lem af bestyrelsen i DUI’s Børn Hjælper Børn Fonden,  
da hun i 2007 blev valgt som næstformand for LO. 

”Det er efterhånden en del år siden, at jeg var med Helle 
Christensen og Børn Hjælper Børn Fonden i Indien. Men 
det er en oplevelse, som jeg aldrig glemmer – det med 
at se, hvor meget vores penge kan hjælpe derude,” for-
tæller Lizette Risgaard.

”Vi hjælper med at sørge for, at der er skoler til børnene, 
så de ikke alene skal arbejde – for det gør de jo der- 
ude – men at de også kan komme i skole. Det er  
utroligt vigtigt.”

Da Lizette Risgaard i 2015 blev formand for LO, valgte 
hun at fortsætte i bestyrelsen for Børn Hjælper Børn 
Fonden, hvor hun fortsat er en aktiv og engageret  
næstformand.

PÅ AKTIVITETSFESTIVAL I DANMARK
Også i Danmark er Lizette Risgaard glad for at komme 
ud blandt børn og unge. 

”Jeg har været med på Aktivitetsfestivalen, og det var 
dejligt at møde børnene og de unge mennesker og høre 
hvad der rører sig blandt dem,” siger Lizette Risgaard.

”Man skal ikke glemme, at DUI har en utrolig vigtig opga-
ve i at lære børnene, både at de har deres egne rettig-

heder, men også om fællesskab, samarbejde og respekt 
for andre mennesker. Børn og unge kan også medvirke 
til at gøre den demokratiske verden endnu bedre.” 

DEMOKRATISKE MEDBORGERE
Verden forandrer sig som bekendt. Og der er stor forskel 
på, hvad der interesserer børn i dag i forhold til den-
gang, hvor LO’s 58-årige formand selv var barn. 

”Det er klart, at DUI også er udfordret af, at vores  
samfund har ændret sig. Nu skal der også i DUI arbejdes 
lidt mere for at få børn og unge med. Og det er utrolig 
vigtigt, at både børn og voksne i DUI påtager sig rollen 
med at forme fremtidens demokratiske medborgere – 
hvis jeg må sige det sådan lidt højtravende,” siger  
Lizette Risgaard. 

”Vi skal konkurrere med computere for at få kontakt med 
børnene, men det ene udelukker ikke det andet. Det er 
helt i orden, at man spiller computer og hygger sig med 
det, men det vigtige er, at man ikke glemmer samtalen, 
kigger hinanden i øjnene og har et fællesskab.”

MANGE SJOVE KOMMENTARER
LO’s formand er begejstret for at være sammen med 
børn og unge.

”Hvor børn er samlet, kommer der mange sjove  
kommentarer. Det kan godt være, at nogle af de voksne 
synes, det er en god idé, at der kommer en LO-formand. 
Men børnene er ikke bange for så at sige: ’Hvad er du 
for en?’ Så er man bragt ned på jorden igen,” ler  
Lizette Risgaard.

”Jeg har ikke brug for at blive sat op på en piedestal. Jeg 
har brug for at tale med alle, uanset om det er børn eller 
voksne, politikere eller arbejdere. Derfor er det så livgi-
vende for mig at møde de unge mennesker, som hygger 
sig i DUI-fællesskabet og er åbne for at snakke om alt 
muligt, når der så kommer en, som de ikke kender.”

SJ
OV FÆLLESSKAB 
OG DEMOKRATI

”DUI HAR EN UTROLIG VIGTIG OPGAVE I AT LÆRE BØRNENE, BÅDE AT DE HAR 
DERES EGNE RETTIGHEDER, MEN OGSÅ OM FÆLLESSKAB, SAMARBEJDE OG 
RESPEKT FOR ANDRE MENNESKER. BØRN OG UNGE KAN OGSÅ MEDVIRKE TIL 
AT GØRE DEN DEMOKRATISKE VERDEN ENDNU BEDRE.”

LIZETTE RISGAARD, FORMAND FOR LO

LO’S FORMAND, LIZETTE RISGAARD, ER VILD MED AT MØDE BØRN OG UNGE. BÅDE FORDI DE OFTE ER KLAR TIL AT STIKKE HENDE EN 
SJOV KOMMENTAR. MEN OGSÅ FORDI DE ER FREMTIDENS DEMOKRATISKE MEDBORGERE.
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NYE ANSIGTER PÅ LANDSFORBUNDETS NYE HOVEDKONTOR 
GIVER DUI-LEG OG VIRKE BEDRE ØKONOMI OG BEDRE  
INFORMATION OG SERVICE TIL MEDLEMMERNE. 

Store omrokeringer, nye ansættelser og flytning har fyldt 
meget på dagsordenen i den forgangne periode.
 
Den tidligere professionelle cykelstjerne Frank Høj er 
hentet ind som udviklingskonsulent og startede 1. august 
2018: Den tidligere danske mester i landevejscykling og 
hjælperytter for Lance Armstrong i Tour de France kører 
nu land og rige rundt for at inspirere og sætte DUI-LEG 
og VIRKEs lokalafdelinger op til lige så mange sejre, som 
han fejrede i sin egen professionelle karriere.

Ansættelsen af Frank Høj er kommet i stand efter, at 
hovedbestyrelsen har valgt at udmønte nogle af DUI’s 
pengereserver til at skabe fornyet liv i organisationen. 
Det fortæller Michael Bager, der er sekretariatschef og 
også selv forholdsvis ny på hovedkontoret i landsforbun-
det. Han startede 1. februar 2018.

”DUI har altid haft en god økonomi, og vi har en meget 
høj egenkapital, og hovedbestyrelsen har valgt at inve-
stere i udvikling af organisationen. Det der er vigtigt for 
mig i den sammenhæng er, at de penge vi bruger, det 
er til udvikling ude i afdelingerne. Her er Frank Høj er en 
stor kapacitet, som kan inspirere og skabe gejst, med-
lemsvækst og opstart af nye afdelinger og aktiviteter,” 
siger Michael Bager, som også tilføjer: 

”Det er lige så vigtigt for mig, at når jeg støtter hoved-
bestyrelsen i, at man kan vælge at investere sine penge 
i udvikling, så er det lige så vigtigt at holde sig for øje, 
at en organisation aldrig drives via konstant underskud. 

Man kan gøre det i en afgrænset periode, men aldrig 
fast, er min overbevisning. Det er ikke sundt.”

POSITIVE EFFEKTER AF FLYTNING  
Den 1. november 2017 flyttede DUI’s landsforbund ind 
i nye lokaler i LO-huset på Islands Brygge i Køben-
havn. Det har blandt andet udløst en eftergivelse af en 
gammel gæld på tre millioner kroner til LO, som DUI nu 
slipper for at betale. 

Derudover har flytningen ifølge Michael Bager også 
skabt rigtig gode forhold for de ansatte.

”Jeg har jo ikke prøvet andet, fordi jeg først er tiltrådt 
efter flytningen, men den hverdag vi møder ind til, er i 
nogle rammer med et miljø og nogle mennesker, som 
organisatorisk ligner DUI rigtig meget. Det betyder me-
get, at vi har nogle sparringspartnere i hverdagen, hvor 
når vi har brug for juridisk sparring, kan gå op på fjerde 
sal og spørge, ’må jeg lige spørge om det?’, ’hvordan er 
det med?’ eller ’hvordan er det nu lige juraen er med 
det?’” siger Michael Bager.

Han fremhæver også fordelene ved, at DUI-medarbej-
derne spiser sammen i kantinen sammen med de andre 
medarbejdere i LO-huset, og at relationer derigennem 
opstår på tværs af afdelinger og organisationer.

”Vi møder mennesker, der brænder for det samme som 
vi gør, de arbejder bare med nogle andre ting. Vi kan 
derfor inspirere hinanden, udvikle projekter sammen og 
samtidig sikre en opbakning til DUI, så vi kan gøre det, vi 
er gode til,” uddyber han.

”Rådene vi spørger om sker kvit og frit her i LO-huset. 

STJERNESTØV
OG NYE RAMMER SÆTTER DUI I BE
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Hvis vi skal ud til en jurist, så ville det koste et par tu-
sinde kroner, hver gang vi spørger. Så det betyder rigtig 
meget, også på bundlinjen, at være i dette hus.”

BEDRE SERVICE TIL MEDLEMMERNE
Landsforbundet i DUI har fået kontorarealer på 1. sal i 
LO-huset. Det er et lille og intimt lokale, hvor der står en 
god håndfuld skriveborde. 

”Da jeg kom, var der på kontoret en grafiker, en økonom 
og en sekretær – og så var jeg der. Og det er der ikke 
meget udvikling i,” siger Michael Bager.

I dag er antallet af ansatte oppe på syv inde på hoved-
kontoret uden at lønbudgettet er forøget tilsvarende. 
Organisationen har haft nogle dyre afskedigelser, som nu 
kan bruges på udvikling. 

Da Michael Bager blev ansat, var det med et mål om, 
at udvikling og kommunikation skulle prioriteres højt. 

Derfor tog han også imod med kyshånd, da journalisten 
Thomas Kristensen henvendte sig hen over sommeren 
og tilbød 14 timers fleksjob.

”Vi har lige fået ansat en journalist, og han var dårligt 
nok startet, før han havde skrevet en række artikler på 
hjemmesiden. Thomas arbejder effektivt og arbejder 
med nyheder og Facebook-opdateringer. Vi har ikke råd 
til en fuldtidsjournalist, så at Thomas henvendte sig og 
tilbød 14 timer var helt perfekt,” siger Michael Bager.

”Derudover har Joachim Lyager, der før arbejdede med 
grafisk arbejde, nu udelukkende fokus på at service-
re afdelingerne og hjælpe dem. Groft sagt arbejder 
Joachim med den grundlæggende drift af afdelinger og 
bestyrelser, mens Frank arbejder med udviklingen. Jeg er 
ret sikker på, at de afdelinger, der har mødt Frank, også 
mærker hans enorme energi. Den skal vi bruge, så vi får 
startet nye aktiviteter og afdelinger. Det tager tid at ven-
de en udvikling, først og fremmest skal medlemmerne 

”DE RÅD KAN VI  SPØRGE KVIT OG 
FRIT  OM HER I LO-HUSET. 
HVIS VI SKAL UD TIL  EN JURIST, SÅ 
VILLE  DET KOSTE ET PAR 
TUSINDE KRONER,  HVER GANG VI 
SPØRGER.  SÅ DET BETYDER RIGTIG 
MEGET, OGSÅ  PÅ BUNDLINJEN.”

MICHAEL BAGER, SEKRETARIATSCHEF
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opleve, at vores service bliver væsentligt opkvalificeret. 
Vi bliver et bedre sekretariat, og vi skal ud i landet, og vi 
er her for at betjene medlemmerne og for at servicere,” 
siger Michel Bager.

”Vi er i et hus nu, hvor vi kan koncentrere os om det 
væsentlige, nemlig udvikling og servicering.  Det lyder 
banalt, men kaffemaskinen er der. Der skal ikke købes 
kaffe og laves kaffe, og medarbejderne skal ikke stå 
for forplejning til møder, tjekke om der er salt til vinter, 
handle ind til frokost, købe og fylde printerpapir op, have 
tilsyn med rengøringen, sidde i receptionen og så videre. 
Det er vi frie for, så der er mere tid til medlemmerne og 
tid til at være til stede, så vi netop kan koncentrere os 
om det, vi er gode til.”
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DANMARK 
RUNDT

AALBORG HVERVER FRA VUGGE
En ny DUI-vuggestue for 30 børn er åbnet i Aalborg 
den 30. august 2017. DUI-Aalborg har igennem læn-
gere tid haft et samarbejde med kommunen om at 
være opsamlingssted for en skovbørnehave. Dette 
samarbejde har inspireret afdelingen til at åbne vug-
gestuen. DUI’s værdier om fællesskab, solidaritet og 
tolerance er grundlag for stedet, og et medlemskab 
af DUI er inkluderet i prisen for en vuggestueplads. 
På den måde kører DUI-Aalborg næste generation i 
stilling til at føre det gode foreningsarbejde videre. 

MUNKEBO FÅR MEDALJE  
FOR INTEGRATION
DUI-Munkebo har fået Kerteminde Kommunes 
fortjenstmedalje i 2017 for deres arbejde med at 
integrere syriske flygtninge. I alt 30 syrere har været 
igennem DUI-Munkebo og 25 er blevet hængende 
som faste medlemmer. Munkebo har et samarbejde 
med foreningen Plads til alle, som betaler kontin-
gentet for flygtningene – 224 kroner om året.Fredags-
svømning er den mest populære aktivitet blandt de 
syriske flygtninge.

EJNERSBO GENÅBNET 
EFTER RENOVERING
I juli 2018 genåbnede Ejnersbo efter to års renovering. 
Hytten lå næsten øde hen i otte år, men et lån fra 
HAL-udvalget var med til at gøre det muligt at sætte 
hytten i stand.  Den store sovesal er omdannet til tre 
mindre soverum med i alt 16 sengepladser. Toilet- og 
badefaciliteterne er også nyistandsatte. Hyttens 
gæster kan nyde fordelene ved beliggenheden tæt 
på både skov og strand. Egedal Fællesledelse står for 
drift og udlejning og ejer hytten sammen med Køben-
havns Fællesledelse.  

ØSTERBRO TRÆKKER 
HUNDREDVIS AF BØRN TIL
Børn i Bevægelse er blevet det helt store hit: 
DUI-Østerbro er nu oppe på omkring 300 tilmeld-
te børn til aktiviteter som akrobatik, capoeira, 
MGP-dans, bollywood-dans, springgymnastik, 
hiphop-dans, drama samt sjov, leg og bevægelse. 
Konceptet lægger mere vægt på fællesskab end 
konkurrence, og aktiviteterne kommer ikke blot 
Østerbro-børn til gode, men også børn i Nordhavn og 
Husum. Første uge af sæsonen er en prøveuge, hvor 
børn uden betaling kan afprøve alle de aktiviteter, 
som de har lyst til. Herefter kræver det medlemsskab 
af DUI at gå til aktiviteterne.

ODDER SÆLGER JULELODDER 
OG PYNTER OP TIL JUL
I foråret 2018 modtog DUI-Odder 10.000 kroner fra 
Kvicklys Jubilæumsfond og 10.000 kroner fra Lions 
Club Danmark. Som modydelse for de 10.000 kroner 
fra Kvickly, skal Odder-afdelingen bruge en lørdag på 
at pynte op i Kvickly i Odder. Pengene fra Lions Club 
Danmark kommer efter, at et medlem af DUI-Odder 
solgte flest julelodder for Lions Club i december 
2017. Præmien, som bestod af de 10.000 kroner, 
skulle doneres til et godt formål – og dermed blev 
DUI-Odder 10.000 kroner rigere.

STAND UP PADDLING I KOLDING
I forbindelse med opstart af et Stand Up Paddling-hold 
i Kolding, har DUI-Kolding været på jagt efter støttekro-
ner.  Lokalafdelingen har indsamlet 59.000 kroner fra 
Friluftsrådet, 14.000 fra Kolding Kommune og 2.000 fra 
Arbejdernes Landsbank. Selv bidrager de med 50.000 
kroner. Stand Up Paddling er en populær og stærkt vok-
sende vandsport i Danmark, som styrker balanceevne, 
koordination, motorik og den fysiske styrke. Udøveren 
står på et oppusteligt SUB-board, som minder om et 
surfbræt, og skaber fremdrift med en pagaj, som man 
ror med. I alt er der blevet indkøbt seks SUB-board med 
tilhørende pumpe, lappegrej og rem, så det kan spæn-
des fast omkring anklen. Derudover er der blevet købt 
20 våddragter og et stort antal sko og redningsveste i 
forskellige størrelser.
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Holeby på Lolland har trodset et årtis kamp for at holde 
på medlemmerne i DUI. I afdelingens ene leveår har den 
formået at hente intet mindre end 48 nye medlemmer.

”Der var gymnastik hernede om vinteren, og så var der 
var en legedag nede i hallen, men kun for dem, der var 
startet i skole. Min søn var fire år på det tidspunkt, så 
han måtte ikke komme med. Derfor sagde jeg, vi starter 
selv noget, hvor alle er velkomne i stedet for det med 
aldersgrænser,” fortæller formand Martin Nielsen.

Antallet af lokalafdelinger i DUI er ellers raslet ned 
igennem de sidste 10 år. I alt er hver anden lokalforening 
forsvundet fra landkortet, og målt på antal betalende 
medlemmer svarer det til, at hvert fjerde medlem har 
forladt DUI siden 2007.

Tallene her er ikke enestående. Tværtimod viser en stor 
undersøgelse fra Roskilde Universitet (’Når unge ud-
fordrer demokratiet’), at unge har et meget begrænset 
aktivitetsniveau i foreningslivet i dag.

Afdelingen i Holeby startede den 28. oktober 2017. Og 
der er en helt bestemt årsag til succesen, mener Martin 
Nielsen:

”Jeg konkurrerer med Joachim, der sidder inde i hoved-
forbundet. Han fik 150 medlemmer på 10 år, og det vil jeg 
gerne slå, så der er lidt at se op til,” siger han med et grin. 

GENERATIONSSKIFTE PÅ VEJ
Det store engagement i Holeby er noget, der imponerer 
DUI’s afgående landsformand, Lone Søndergaard:

”Det er en succes, helt bestemt. Men der er et genera-
tionsskifte i gang derude, og det at finde frivillige er en 
udfordring mange steder. Så derfor, når ildsjæle stopper, 
så efterlader de sig et hul og et tomrum, som er svært at 
fylde ud. Og det skal vi også have en plan for,” siger hun.

Ifølge undersøgelsen fra Roskilde Universitetscenter, del-
tager unge i aktiviteter, der hvor de er i deres individuel-
le livsforløb. Det betyder ifølge Lone Søndergaard, at de 
tilbud som er til rådighed for de unge i DUI skal tilpasses 
de behov, de unge har:

”Jeg kunne så godt tænke mig, at vi kommer væk fra det 
der med, hvad der er rigtige og forkerte aktiviteter i DUI, 
så man i stedet laver det, der er interesse for i det enkel-
te område. Det må være det, der er måden at gøre det 
på, og så skal vi åbne op for vores tankesæt om, hvad 
der er en ’en rigtig DUI’er’,” siger Lone Søndergaard.

NETVÆRKET ER EN NØGLE TIL MEDLEMSFREMGANG
For Martin Nielsen og resten af lokalafdelingen i Holeby 
var det mødet med andre lokalafdelinger i DUI, der satte 
gang i aktiviteterne på Lolland. 

”Jeg startede op hernede, fordi jeg var med i nogle  
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ANTALLET AF LOKALAFDELINGER OG MEDLEMMER HAR LIGGET STABILT DE SENESTE TO ÅR. MEN UNGES FORENINGSAKTIVITETER 
UDFORDRER DUI, DER HAR MÅTTET LUKKE HALVDELEN AF SINE LOKALFORENINGER DE SENESTE 10 ÅR. ÆNDRET TILGANG TIL 
AKTIVITETER OG FOKUS PÅ GENERATIONSSKIFTE, KAN SIKRE FREMTIDEN FOR DUI.

projekter i København, hvor jeg kendte en derinde. Så 
tænkte jeg, det skal der være, og så var vi nogle styk-
ker, der satte os sammen, og så blev det en realitet. Så 
lærte jeg dem inde på hovedkontoret at kende, og så 
var Joachim Lyager, den som hjalp os i gang hernede,” 
fortæller Martin Nielsen.

Netværket har dermed stor betydning for, hvordan kend-
skabet til DUI’s aktiviteter spredes. Det var også tilfældet 
i Holeby, hvor man også laver de aktiviteter, som der 
efterspørges i lokalsamfundet. Her er der blandt andet 
børnedisco og filmhygge på programmet, og ellers laver 
man de aktiviteter, der er stemning for.

”Gejsten kom derinde fra hovedkontoret og fra Rødovre-
afdelingen, hvor jeg har hjulpet med nogle aktiviteter. Det 
var fedt at være med derinde, og den støtte jeg fik, hjalp 
os til at starte op hernede,” siger Martin Nielsen.

Holeby skiftede navn til Lolland den 29. september 2018.

DISSE DUI-AFDELINGER LUKKEDE 
•  AMAGER
•  BRANDSTRUP
•  HALS
•  HOLMEGAARD
•  ISLEV
•  FAGLIG AFDELING
•  NORDBORG
•  NYKØBING FALSTER
•  NÆSTVED
•  RAMSØ
•  SMØRUM
•  SPØRRING
•  TRIGE
•  AALBORG CAFÉ

NYE DUI-AFDELINGER
•  HOLEBY/LOLLAND
•  CIRKUS ARCUS (FRA HVIDOVRE AFDELING)
•  DUI YOUTH CLUB
•  AVEDØRE

DUI-AFDELINGER DER HAR 
SKIFTET NAVN
•  HOLEBY -> LOLLAND
•  HVISSINGE - > GLOSTRUP
•  INTERNATIONAL -> INTERNATIONAL OG BØRNEPOLITISK

”MIN SØN VAR FIRE ÅR PÅ 
DET TIDSPUNKT, SÅ HAN MÅTTE
IKKE KOMME MED. DERFOR SAGDE 
JEG, VI STARTER SELV NOGET, HVOR 
ALLE ER VELKOMNE I STEDET FOR 
DET MED ALDERSGRÆNSER.”

MARTIN NIELSEN, 
LOKALFORMAND I HOLEBY
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ÅR DUI AFDELINGER DUF AFDELINGER

2015 55 28

2016 53 26

2017 50 27

2018 44

Holebys afdelingshus
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I januar 2018 var LBU på Christiansborg, hvor folketings-
medlem Yildiz Akdogan gav en rundvisning. Til gengæld 
fik hun nyttige informationer om Rettighedsskolerne, 
hvor børns rettigheder tænkes ind i både undervisning 
og trivsel. 

Børnene forklarede også Yildiz Akdogan, hvorfor det er 
vigtigt, at børns rettigheder ikke blot er flotte hensigtser-
klæringer, men afspejler sig i lovgivningen.

”Vi synes, det er vigtigt, at politikerne ikke blot tænker 
på forældrene og andre voksne, når de laver regler, men 
også sørger for at børnene har det godt,” siger LBU’s 
15-årige formand, Cecilie Lauridsen. 

Udvalget lavede senere en PowerPoint om børns rettig-
heder, som de kom og præsenterede ved et hovedbe-
styrelsesmøde i DUI i foråret 2018.

”Jeg var meget imponeret. Nogle af børnene er jo ikke 
så gamle endnu, men så kommer de der og får os alle 
revet med efter et langt møde. Børn har nogle gange en 
anden måde at anskue tingene på, end vi andre har, og 
det giver et frisk pust, som vi godt kan bruge,” siger Gitte 
Petersen fra hovedbestyrelsen.

BEVÆGELSE UNDER MØDERNE
I forhold til mødekultur går børnene også foran med et 
godt eksempel. De har indført bevægelse under møder-
ne i LBU. Det gælder for eksempel, når LBU skal stem-
me: Her bliver udvalgsmedlemmerne ikke blot siddende 
og rækker en hånd op, når de skal stemme for eller 
imod. I stedet rejser alle sig for at gå hen til et bord og 
afgive deres stemme.

”Det er rart at bevæge sig indimellem. Man undgår også 
at få ondt i ryggen, når man ikke skal blive siddende på 
en stol gennem et helt møde,” siger Cecilie Lauridsen.

GAVER TIL FLYGTNINGE
På et andet område har LBU også gået foran som et 
godt eksempel: I Odense har børnene talt med integra-
tionsmedarbejdere og været ude i butikker for at samle 
gaver ind til nytilkomne flygtningefamilier med børn.

”Ikke alle de ansatte i butikkerne kunne give os noget 
til flygtningebørnene, men de var alle venlige og gav os 
telefonnumre på dem, som vi så skulle spørge. Vi endte 
med at få samlet sokker, plastre, cremer og andre gode 
ting ind, som familierne blev meget glade for,” fortæller 
Cecilie Lauridsen. 

”DET ER RART AT BEVÆGE SIG INDIMELLEM. MAN UNDGÅR OGSÅ AT 
FÅ ONDT I RYGGEN, NÅR MAN IKKE SKAL BLIVE SIDDENDE PÅ EN 
STOL GENNEM ET HELT MØDE.”

 CECILIE LAURIDSEN, FORMAND LANDSBØRNEUDVALGET.

LANDSBØRNEUDVALGET (LBU) HAR ARBEJDET INTENST MED BØRNEKONVENTIONEN OG BØRNEDEMOKRATI. DE HAR BÅDE VÆRET I 
FOLKETINGET, LAVET PRÆSENTATION FOR HOVEDBESTYRELSEN OG VÆRET PÅ GADEN FOR AT HJÆLPE FLYGTNINGEFAMILIER.

BØRNEUDVALGETS FORMAND, 
CECILIE LAURIDSEN 
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ALLE ARRANGEMENTER I LANDSUNGDOMSUDVALGET  
ER ALKOHOLFRIE. DET KAN SAGTENS VÆRE SJOVT UDEN  
ALKOHOL, OG MAN KNYTTER SIG BEDRE TIL ANDRE  
MENNESKER, MENER LUU’S FORMAND. 

LandsUngdomsUdvalget (LUU) har siden sidste 
DUI-landsmøde holdt fire store træf: Olympiske lege, 
Kærlighedstræf, Bryllupstræf og Around The World.

”Around The World handlede Frankrig, Nordkorea, Japan 
og USA – om deres politiske holdninger, indbyggere, mi-
litær og teknologiske muligheder– og hvordan Danmark 
står i forhold til disse fire lande,” siger Magnus Larsen, 
som er formand for LUU.

SIG FRA TIL NOVEMBER
Til november finder det næste store LUU-træf sted, hvor 
titlen er Sig-fra-træf.

”Det er et af de mere seriøse træf: Sig fra til alkohol. 
Sig fra til stoffer. Sig fra til misbrug i hjemmet. Sig fra til 
mobning – det bliver en rimelig hård weekend, men vi 
prøver også at få lidt sjov og ballade med ind i program-
met, siger Magnus Larsen.

”Ungdommen i dag kan godt være sådan lidt ’nå, er der 
ikke alkohol? Hvorfor skal vi så være med?’ Men man kan 
jo sagtens have det sjovt, selv om der ikke er alkohol. Du 
knytter dig til andre mennesker på en hel anden måde, 
end du kunne gøre, hvis alkohol var involveret,” siger 
Magnus Larsen.

”Jeg er faktisk selv overrasket over, at vi næsten ikke bru-
ger vores telefoner, når vi er af sted sammen – og det er 
ikke en gang en regel. Folk ligger af sig selv telefonerne, 
fordi man har lyst til at være aktiv og en del af fællesska-
bet,” fortæller LUU-formanden.
 

På ungdomstræffene lægger LUU stor vægt på, at både 
nye og gamle deltagere kommer godt ud af det med 
hinanden. Gennem samarbejdsøvelser og lege bliver 
deltagerne mere udadvendte og udvikler sine sociale 
potentialer. 

Man prøver også aktivt at få nye med på sine træf. Målet 
er at hæve det nuværende antal deltagere på ungdom-

stræffene til minimum 50 deltagere ud over udvalgets 
egne medlemmer.

NYT WEBSITE PÅ VEJ
LUU er gode til at promovere sig selv på Facebook med 
videoer og billeder fra møder og træf, men vil også give 
adgang til information og billeder til dem, som ikke er 
på Facebook. Derfor arbejder udvalget på at udvikle et 

eget et website og på at finde en fast ansvarlig til styre 
websitet. 

LUU arbejder aktivt på at styrke forholdet til LandsBør-
neUdvalget. De to udvalg er blandt andet gået sammen 
om at udarbejde et ændringsforslag til vedtægter til 
dette landsmøde. Dette medvirker til talentudvikling og 
udvikling af børne- og ungdomsdemokratiet i DUI.

UDEN 
ALKOHOL SJ

OV
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IKKE ALLE UNGE ØNSKER AT BLIVE KONFIRMERET I EN KIRKE. 
ALLIGEVEL HAR MANGE LYST TIL AT MARKERE OVERGANGEN FRA 
BARNDOM TIL UNGDOM.

Fire steder rundt om i Danmark arrangerer DUI nonfirmationer til 
de unge, som ønsker et alternativ til at blive konfirmeret. Det sker i 
Aalborg, Kolding, Odense og København.

”I denne landsmødeperiode er vi blevet enige om at bruge nonfir-
mation som en fælles betegnelse. Vi er altså nået et skridt videre, 
hvor vi førhen brugte forskellige betegnelser som ungdomsfest, 
borgerlig konfirmation eller nonfirmation,” siger formand for Nonfir-
mationsudvalget, Dorte Rasmussen.

”Vi har også fået fælles hjemmeside – dui.dk/nonfirmation – og 
DUI-Aalborg har åbnet deres domæne, nonfirmation.dk, og givet 
os andre lov til at være med på det, så man kommer frem til vores 
fælles hjemmeside. På Facebook har vi også oprettet siden nonfir-
mation,” siger Dorte Rasmussen.

Blandt de fire steder i Danmark, hvor unge fra DUI kan blive nonfir-
meret, havde Aalborg flest nonfirmanter: 14 unge blev nonfirmeret 
på Aalborg Rådhus den 6. maj 2018. På Odense Rådhus blev ni 
unge nonfirmeret den 7. april, hos DUI-Kolding tre unge den 5. maj, 
og samme dag i København blev fem unge nonfirmeret i LO-huset.

”Selv om vi er blevet enige om fælles navn og hjemmeside for non-
firmationerne, gør vi det meget forskelligt. På Fyn, hvor jeg hører til, 
holder vi nonfirmationerne i Festsalen på Odense Rådhus. I år kom 
musiklinjen på Elsesminde produktionshøjskole og spillede, og fest- 
taler var Sebastian Nielsen. Han er medlem af DUI-Højstrup, men 
også medlem af byrådet i Kerteminde,” fortæller Dorte Rasmussen.

Til 2019 er der planlagt nonfirmationer i Odense den 6. april, i  
Kolding og København den 4. maj og i Aalborg den 12. maj. 
Læs mere på:
dui.dk/nonfirmation

Uddannelsesudvalget har udbudt flere kurser til rele-
vante medarbejdere og frivillige i lokalafdelingerne: 
kasserer-, website- og facebookkursus. Tilbagemeldin-
gerne har været positive fra deltagerne. Men med blot 
et enkelt gennemført kursus – et kassererkursus med ni 
deltagere – må vi slå fast, at vi ikke har nået vores mål. 

”Hvorfor er det ikke lykkedes at gennemføre flere kur-
ser? Måske kan den oprindelige plan været for ambi-
tiøs. Men det kan også godt være, at vi har annonceret 
kurserne for dårligt eller været for sent ude med at slå 
dem op,” fortæller udvalgsmedlem Frank Jensen.

”Fremover vil vi i Uddannelsesudvalget bestræbe os på 
at få et længere fokus på, hvornår vi afholder kur-
ser – for eksempel ved at udarbejde en plan for hele 
landsmødeperioden. Vi skal være opmærksomme på 

at få informationer ud i baglandet, og hvordan vi kan 
sikre, at der kommer deltagere på vores kurser,” siger 
Frank Jensen, der glæder sig over, at udviklingskonsu-
lent Frank Høj har planer om et bestyrelseskursus og 
økonomikonsulent Allan Svendsen har planer om et 
kassererkursus. 

Michael Bager har valgt at prioritere de ansattes res-
sourcer på kurser, som ellers i en periode har ligget 
hos frivillige.

”Det er essentielt, at vi gearer op omkring uddannel-
sesindsatsen i fremtiden og også støtter de frivillige 
kræfter i at afholde kurser. Ellers risikerer vi at miste 
gode frivillige og medarbejdere og vi går glip af tilskud, 
som kunne anvendes til gode aktiviteter for vores børn 
og unge,” siger Michael Bager.

I 2016 var DUI-Aalborg vært for Aktivitetsfestivalen, 
som fik besøg af LO-formand Lizette Risgaard. I 2017 
stod DUI-Avedøre og DUI-Rødovre for at arrangere 
Aktivitetsfestivalen og i 2018 var det Odders tur.

Omkring 300 børn og voksne deltager hvert år på 
Aktivitetsfestivalen, som finder sted første weekend i 
oktober.

”Deltagermæssigt et det gået lidt ned af bakke, hvor 
der ellers førhen godt kunne være mellem 400 og 500 
med på Aktivitetsfestivalen,” siger afgående formand 
for Aktivitetsudvalget, Karsten Carlo Hansen.

Han fortæller, at Aktivitetsudvalget til Aktivitetsfestiva-
len i 2019 vil tage fat i nogle af temaerne for JUBI-lej-
ren, som afholdes i 2020.

Selv træder Karsten Carlo Hansen ud af Hovedbestyrel-
sen ved landsmødet her i 2018, og han stopper derfor 
også som formand for Aktivitetsudvalget.

”Jeg er sikker på, at det nye Aktivitetsudvalg skaber 
gejst omkring Aktivitetsfestivalen, som er et af vores 
virkelig gode arrangementer,” siger den afgående 
formand, Karsten Carlo Hansen, som fortsætter som 
frivillig i DUI-Helsingør, hvor han vil fokusere på cykling, 
sundhed og motion.

NONFIRMATION 
FIRE STEDERDU

I TILBYDER

I DANMARK

UDDANNELSE 
FREMOVERME

RE
 

FORMANDSSKIFTE 
I AKTIVITETSUDVALGET
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HAL-UDVALGET YDER BILLIGE LÅN TIL 
DUI-AFDELINGER RUNDT OM I LANDET.
 

DUI’s Lokale-, Hytte- og Arealudvalg er bedre kendt som 
HAL-udvalget. Udvalget er nedsat af hovedbestyrelsen og 
kan yde billige lån til renoveringer, nybygninger,  
større aktivitetsmaterialer, IT-udsyr og andre formål.

I 2017 besluttede DUI’s hovedbestyrelse, at formandsska-
bet fremover skal deltage på HAL-udvalgets møder for at 
være en del af og komme tættere på det vigtige arbejde 
i udvalget.

HAL-udvalgets formand, Jens Jørn Ivarsen fortæller, at 
udvalget fortsat er klar til at yde billige lån til DUI-afdelin-
ger og andre organisatoriske led rundt om i landet.

”Lige nu er lidt over tre millioner kroner ude at arbejde, og 
der er stadig lidt over en million kroner at gøre godt med. 
HAL-udvalget kan derfor fortsat hjælpe med lån til gode 
projekter, men vi vil selvfølgelig ikke dræne pengekassen 
fuldstændigt,” understreger Jens Jørn Ivarsen.

Det går pænt med tilbagebetaling fra de fleste afdelinger. 
HAL-udvalget har dog måttet give lidt længere linje til 
nogle af de afdelinger, som har haft det svært, og derfor 
har haft problemer med at betale alle afdrag til tiden. 

”I enkelte tilfælde har vi været nødt til at indføre mora-
renter, fordi det i sidste ende går ud over fællesskabets 
penge,” siger Jens Jørn Ivarsen.

I 2016 gik efterskolen Bisnapsgård konkurs, hvilket  
betød et tab på omkring 800.000 for HAL-udvalget. 

Til gengæld er der også mange gode historier at fortæl-
le: Blot for at nævne et enkelt eksempel har et lån fra 
HAL-udvalget været med til at hjælpe til opførelsen af 
Lille Peter Sabroe, som er en del af aktivitetscenteret  
Peter Sabroes Minde. Lille Peter Sabroe har 32 senge-
pladser, et grupperum, et tekøkken og fire toiletter  
med bad.

”Lille Peter Sabroe er den bygning, som HAL-udvalget 
har lånt os penge til, og som er bygget med rigtig meget 
frivilligt arbejde. Vi er meget glade for, at vi kunne låne 
pengene og dermed få bygget Lille Peter Sabroe, for 
uden sovefaciliteterne havde Peter Sabroes Minde ikke 
været det fantastiske sted, det er i dag,” siger Poul Jul, 
kasserer i DUI-Aarhus Midtby.

”DER ER STADIG LIDT 
OVER EN MILLION 

KRONER AT GØRE GODT MED. 
HAL-UDVALGET KAN DERFOR 

FORSAT HJÆLPE MED LÅN 
TIL GODE PROJEKTER, 

MEN VI VIL SELVFØLGELIG
 IKKE DRÆNE PENGEKASSEN

FULDSTÆNDIGT.”

 JENS JØRN IVARSEN, FORMAND HAL-UDVALGET.

TRE MILLIONER 
KRONER UDE AT 
ARBEJDE
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DUI-LEG og VIRKE er gået glip af økonomiske tilskud på 
omkring en halv million kroner i tipsmidler. Det betyder, 
at organisationen kommer ud af 2018 med et forventet 
driftsunderskud.

Underskuddet for 2018 kunne være vendt til et over-
skud, hvis det var lykkedes lokalafdelingerne at vise 
dokumentation for opkrævet kontingent fra alle registre-
rede medlemmer af DUI i 2017.

”Det viste sig, at vi kunne dokumentere langt færre 
medlemmer, end hvad vi reelt havde, og det er en 
udfordring. Støtten vi får udbetalt i 2018 er på baggrund 
af vores medlemstal i 2017. Det har samlet betydet set 
for organisationen, at vi potentielt har mistet 500.000 
kroner i tilskud,” siger sekretariatschef Michael Bager.

UDLODNINGSMIDLERNE DEN STØRSTE INDTÆGTSKILDE
DUI får i 2018 et tilskud fra udlodningsmidlerne (tidligere 
”Tipsmidlerne”) fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) på 
små 2 millioner kroner. Samlet kunne DUI have fået et 
tilskud på knap 2,5 millioner kroner i 2018. 

”Det positive er, at vi har fastholdt vores tilskud fra LO, 
hvor vi havde forventet en nedgang. Fra enkeltpersoner 
og sponsorater har især sponsorer vist sig at give mere 
end forventet. Det er glædeligt, at vores samarbejde går 
så godt, at man vælger at give os flere penge,” fortæller 
Michael Bager, som også med tilfredshed konstaterer, at 
hovedbestyrelsen og hans forgænger på posten har fået 
rettet op på økonomien.

”Generelt er økonomien i DUI blevet væsentligt forbed-
ret siden forrige landsmødeperiode. Regnskabsåret 
2016 endte med et minus på den ordinære drift på i alt 
792.437 kroner, mens underskuddet i 2017 var 256.434 
kroner. Det seneste overskud, DUI kunne præsentere 

er tilbage fra 2013, hvor organisationen kom ud med 
et plus på beskedne 3.143 kroner,” siger Michael Bager, 
der arbejder hårdt på, at vi inden for nogle år atter har 
vendt minus til plus.

HENT HJÆLP FRA FORBUNDSKONTORET
DUF udbetaler et tilskud for antallet af betalende 
(dokumenterede) medlemmer og et tilskud for antallet 
af afdelinger. Det betyder, at der skal være referat fra 
alle 44 lokalafdelingers årsmøder eller generalforsam-
linger, samt et årsregnskab. Det mangler fra en række 
lokalafdelinger.

Derfor bliver DUI straffet økonomisk på to fronter – 
på antallet af betalende medlemmer og på antallet af 
lokalafdelinger, hvor referater fra årsmøder og general-
forsamlinger mangler. Det er ærgerlige penge at gå 
glip af, mener Michael Bager.

”Det skal stå i referaterne, hvem der blev valgt, og hvem 
gik af. Det er vigtigt i forhold til, hvem der rent juridisk 
kan tegne den her afdeling. Og det er sådan nogle ting, 
vi falder på. Ting vi nemt kan rette op på. Det er unæg-
telig lettere få tilskud på medlemmer vi allerede har i 
organisationen, end dem der endnu ikke er medlem,” 
siger Michael Bager. 

Han understreger, at landsforbundet gerne hjælper 
lokalafdelingerne med referatskabeloner til årsmøderne/
generalforsamlingerne, og hvad et godt regnskab skal 
indeholde, hvis man har brug for det.

”Vi sidder klar til at hjælpe inde på forbundskontoret. 
Om det er telefonisk eller ved at gå online, hvor vi har 
teamviewer, så vi kan se folks skærme og hjælpe dem 
der. Vi kommer også hjertens gerne ud og besøger 
lokalafdelingerne,” siger Michael Bager.

OPRUSTER PÅ 
MEDLEMSFOKUSDU

I
DUI FORVENTER UNDERSKUD I 2018 PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT. MEN DET MINUS PÅ BUNDLINJEN KUNNE FAKTISK VENDES TIL ET 
OVERSKUD. DET KRÆVER BLOT, AT ALLE MEDLEMMERS KONTINGENT REGISTRERES OG DOKUMENTERES, OG AT REFERATER OG 
REGNSKABER FRA ÅRSMØDER I ALLE AFDELINGER UDFYLDES KORREKT.

Fortsættes 

”Vi har stor fokus på det her i den kommende periode. 
Joachim Lyager arbejder nu udelukkende med det her 
og har fokus på at servicere afdelingerne og hjælpe 
dem, så det kommer på plads,” siger Michael Bager. 

EN SUND ØKONOMI SAMLET SET 
Det kan lyde selvmodsigende, at organisationen har en 
sund økonomi, når man i en årrække har kørt med un-
derskud på den ordinære drift. Forklaringen skal findes i, 
at man alle år har fået tilført ekstraordinære midler. 

”Senest betød eftergivelsen af gælden fra LO på tre 
millioner kroner, at hovedbestyrelsen kunne nedskrive 
værdien af Stauninggården til et realistisk niveau og de 
resterende penge, kom direkte ind på bundlinjen,” forkla-
rer Michael Bager. 

På den baggrund og med en tro på, at problemstillingen 
om de manglende tipsmidler bliver løst ved fælles hjælp 
i organisationen, har hovedbestyrelsen besluttet, at DUI 
kører med et budgetteret driftsunderskud i 2018.

”DUI har altid haft en god økonomi, og vi har en høj 
egenkapital målt i forhold til vores størrelse og i forhold 
til de organisationer, vi normalt sammenligner os med. 
Det gør, at vi har mulighed for at investere vores penge. 
Hvis vi vil have nogle flere medlemmer, bliver vi nødt til 
at have nogle flere medarbejdere, som kan betjene af-
delingerne, og som kan hjælpe,” siger Michael Bager, der 
glæder sig over hovedbestyrelsens beslutning. 

Underskuddet i 2018 bliver med andre ord brugt på 
udvikling ude i lokalafdelingerne og sker med den viden, 
at ekstra midler gør det muligt.

”Det der er vigtigt for mig at sige i den sammenhæng 
er, at de penge, vi bruger, er på udvikling ude i afdelin-
gerne. Det er faktisk ikke særlig meget at bruge på at 
kunne udvikle organisationen,” siger Michael Bager, som 
drømmer om på sigt, at organisationen vokser så meget, 
at der kan ansættes lokale konsulenter, der bor ude i 
landet, og derfor ikke skal bruge tid på at rejse.

Lokalafdelingerne kan med fordel tilbyde intromedlems-
skab på blot 75 kroner til nye medlemmer, hvis målet om 
de 2.000 betalende medlemmer skal nås.

MEDLEMMER, AFDELINGER 
OG MANGLENDE TILSKUD: 
•   I 2017 var der 2.163 medlemmer af DUI-LEG og VIRKE,  

men kun 1.550 var registreret som kontingentbetalende.

•   Hvis vi havde haft 2.000 registrerede betalende medlemmer, kunne DUI  
have fået 285.000 kroner mere i tilskud fra de såkaldte tipsmidler.

•   Hvis alle 44 DUI-afdelinger kunne tælles med i DUI’s ansøgning om  
tipsmidler, kunne der være blevet givet yderligere 213.750 kroner i tilskud.

•   For at alle 44 afdelinger kan tælles med i ansøgningen om tipsmidler, kræves det, at alle 44  
lokalafdelinger kan fremvise referat fra årsmøder eller generalforsamlinger, samt et årsregnskab.

•   DUI er dermed gået glip af 498.750 kroner i tipsmidler og får et  
underskud på driften på mellem 300.000 og 400.000 kroner i 2018.

•   Hvis alle medlemmers kontingent i DUI var registreret korrekt, og alle 44 afdelinger  
havde afleveret referater og årsregnskaber, så havde DUI i stedet fået et overskud  
på mellem 98.750 og 198.750 kroner i 2018.

FA
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ÅR MEDLEMMER U30 DUF TAL

2007 2232 2049

2008 2108 1826

2009 2463 2159

2010 2790 2237

2011 2839 1644

2012 2358 2014

2013 2056 1571

2014 2080 1526

2015 2044 1545

2016 2013 1592

2017 2163 1550

”DET VISTE SIG, AT VI KUNNE DOKUMENTERE LANGT FÆRRE MEDLEMMER, END 
HVAD VI REELT HAVDE, OG DET ER EN UDFORDRING. DET HAR SAMLET SET BE- 

TYDET FOR ORGANISATIONEN, AT VI HAR MISTET 500.000 KRONER I TILSKUD.” 

MICHAEL BAGER, SEKRETARIATSCHEF
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Medlemmer u30 DUF tal

Den blå kolonne viser 
antallet af medlemmer 
under 30 år i DUI-LEG 

og VIRKE, mens den 
røde kolonne viser, hvor 
mange betalende og do-

kumenterede medlem-
mer, organisationen har, 

og som derfor kan tælles 
med af Dansk Ungdoms 

Fællesråd. 

2017: 613 DUI-medlem-
mers kontingent har ikke 

kunnet godkendes, og 
det er derfor medlem-

mer, som DUI ikke kan få 
støttekroner fra.
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ANKERSMINDE BLIVER DET NYE SAMLINGSSTED, PLACERET 
MIDT I DANMARK. JUBI-LEJR 2020 BLIVER AFHOLDT PÅ NETOP 
ANKERSMINDE, SOM INDEN DA FÅR ET ANSIGTSLØFT OG MERE 
MODERNE OVERNATNINGSFACILITETER.

I august 2017 købte DUI-LEG og VIRKE sig ind på 
Ankersminde, som DSU og DUI nu driver som et fælles 
kursus- og aktivitetscenter. 

”Planen er, at vi også vil holde alle vores kursusaktivite-
ter på Ankersminde, netop fordi det er centralt placeret 
midt i Danmark. Det koster os heller ikke alverden med 
penge at være der. Og ellers kan det godt være svært 
at finde et sted til at samle 50-100 mennesker under 
et tag, hvor de også skal sove. Så vi er utroligt glade for 
at have fået andel i Ankersminde,” siger næstformand 
Rasmus Kjeldsmark.

HEIDI PASSER BYGNINGEN
Ankersminde er en nedlagt landsbyskole, som ligger 
tre kilometer nord for Vissenbjerg – mellem Odense 
og Middelfart. 

I 2003 købte DSU bygningen, der dengang hed 
Gadsbølle Skole, og siden har skolen gennemgået 
store forandringer.

”Bygningen bar præg af, at DSU ikke har haft nogen fast 
medarbejder på bygningen. Derfor er jeg glad for at 
have været med til at ansætte en medarbejder nede på 
Ankersminde. Vi har været så heldig at have fået Heidi. 
Hun er bygningsmaler og fleksjobber, og jeg skal love 
for, at hun tager sig godt af bygningen,” siger Rasmus 
Kjeldsmark.

Først da DUI købte sig ind på skolen i 2017, skiftede den 
navn til Ankersminde. I dag fremstår ejendommen lys, 
moderne og nyistandsat med dejlige kursuslokaler, indu-

strikøkken, stor fællessal og store grønne områder.
”Heidi har gennemgået al service, talt op og smidt 
ødelagte gryder, potter og pander ud. Vi har fået købt 
nyt, og der er kommet styr på varme og vand. Heidi har 
fjernet ukrudt og her i efteråret går hun i gang med at 
male hele bygningen. Det bliver rigtig, rigtig godt.”

STORE PLANER MED BYGNINGEN
Lige nu består sovesalen af ét stort rum med en mas-
se tre-etagers køjesenge. Derfor er der planer om, at 
man vil udbygge sovefaciliteterne, fortæller Rasmus 
Kjeldsmark:

”Vi har erkendt, at tiden for store sovesale er passé. Det 
har man ikke mere, og derfor er planen, at vi bygger nye 
sovebygninger, med to-personers rum med eget bad og 
toilet. I de her to-personers rum bliver der mulighed for 
at lave nogle ekstra senge, som man kan slå ned, så man 
kan sove fire personer i et rum. Den nuværende sovesal 
forventer vi at bygge om til tre mindre soverum, så vi 
fortsat kan rumme mange overnattende, nu blot i bedre 
faciliteter,” siger Rasmus Kjeldsmark.

Derudover er den store drøm med stedet, at det på 
sigt skal være det fremtidige mødested for Danmarks børn 
og unge. På den måde skal Ankersminde på sigt være en 
indtægtskilde for DUI ved at blive lejet ud til folkeskoler og 
som kursusejendom til organisationer og foreninger. 

”Det betyder, at en skoleklasse fra Sjælland skal kunne 
være på Ankersminde samtidig med en skoleklasse fra 
Jylland. De kan lave ting og sager hver for sig, men der 
skal også være faciliteter, så man kan mødes sammen. 
Dermed understøtter vi dialog, relationer og mødet 
mellem mennesker,” siger Rasmus Kjeldsmark.

”Realdania har udtrykt interesse for at gå ind og kvalifi-
cere projektet og få beskrevet det, som vi gerne vil med 

Ankersminde. Hvis vi er heldige, så går de 
ind i projektet og er med til at finansiere 
det. Det er ikke sikkert, men vi prøver,” siger 
Rasmus Kjeldsmark.

BRUG FOR TILBAGEMELDING 
FRA AFDELINGERNE
Når Ankersminde åbner dørene for med-
lemmerne til JUBI-lejr i 2020, bliver det 
med Verdensmålenes fokus på genbrug, 
bæredygtig udvikling og grøn teknologi.

”Planen er, at Aktivitetsudvalget og de fyn-
ske afdelinger afholder Aktivitetsfestivalen 
2019 med temaet ’JUBI-lejr 2020’. Her skal 
der bygges robotter, og eventuelt besøges 
en genbrugsplads eller et robotfirma,” siger 
Dorte Rasmussen.

Dermed skulle der være lagt i ovnen til 
et brag af en JUBI-lejr, når lejren bliver 
afholdt på Ankersminde i 2020.

”Det går fint med planlægningen, og 
tidsrammen holder. Der er udarbejdet en 
praktisk drejebog for lejren, som bygger på 
erfaringerne fra JUBI-lejren 2015. Der er 
lavet en lejr-plakat, men det er svært at få 
tilbagemeldinger fra afdelinger. Det har vi 
brug for at få,” fortæller Dorte Rasmussen.

”EN SKOLEKLASSE FRA SJÆLLAND SKAL KUNNE VÆRE 
PÅ ANKERSMINDE SAMTIDIG MED EN SKOLEKLASSE FRA 
JYLLAND. DE KAN LAVE TING OG SAGER HVER FOR SIG, 
MEN DER SKAL OGSÅ VÆRE FACILITETER, SÅ MAN KAN 
MØDES SAMMEN. DERMED UNDERSTØTTER VI DIALOG, 
RELATIONER OG MØDET MELLEM MENNESKER.”

RASMUS KJELDSMARK, NÆSTFORMAND.

ET NYT 
SAMLINGSSTED 
FOR BØRN OG UNGE
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ANKERSMINDE
•  Ankersminde er en ned-

lagt landsbyskole lidt uden 
for Vissenbjerg på Fyn.

•  I 2003 købte DSU skolen, 
som dengang hed Gads-
bølle Skole.

•  I august 2017 købte DUI 
sig ind på skolen, og det 
skiftede navn til Ankers-
minde Kursuscenter.

•  Ankersminde står over for en 
opgradering af de nuværende 
sovefaciliteter.

•  I 2020 (uge 29 og 30) afhol-
des der For-lejr og JUBI-lejr på 
Ankersminde.

•  På sigt skal Ankersminde være 
det fremtidige mødested for 
Danmarks børn og unge og 
understøtte relationer, mødet 
med mennesket og dialog.

ANKERSMINDE BESTYRELSEN BESTÅR AF:

  Hans Stavnsager, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune

 Morten Madsen, Direktør, Metalskolen Jørlunde

 Rasmus Østrup Møller, Administrationschef, LO

 Frederik Vad Nielsen, Forbundsformand, DSU

 Morgan Krüger, Forbundssekretær, DSU

 Lone Søndergaard, Forbundsformand, DUI-LEG og VIRKE

 Michael Bager, Sekretariatschef, DUI-LEG og VIRKEHEIDI JENSEN
SERVICEMEDARBEJDER 
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En sag om myndighed er endt i hovedbrud hos en 
række lokalafdelinger i DUI.

Sagen handler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd 
(DUF) har besluttet fjerne en bestemmelse med krav 
om, at formænd og kasserer i DUI’s afdelinger skal 
være myndige. 

Juridisk er der ingen krav om, at foreningsformænd og 
kasserere skal være fyldt 18 år. Det betyder i praksis, at 
en ung på 14 år kan blive valgt som formand i enhver 
lokal DUI-afdeling i landet. Den beslutning er især faldet 
DUIs lokalafdeling i Aalborg for brystet. 

”Jeg synes, det er vanvittigt. Jeg er med på, at børn skal 
have stemmeret, men det giver nogle udfordringer hos 
myndighederne, hvis man har en formand, der er 17 
år, og en kasserer, der er 16,” siger Helle Christensen, 
formand for DUI-Aalborg. 

DUI Aalborg er en millionforretning, som sidste år valgte 
at oprette en ny vuggestue, og som indgår millionkon-
trakter med kommunen om blandt andet aktiveringsfor-
løb for kontanthjælpsmodtagere. Det er netop aktiviteter 
som dem, at Aalborg mener, de kan blive ramt på:

”Det er jo til enhver tid en banks vurdering, om den vil 
låne en DUI-afdeling penge. Og det vil de klart sige nej 
til, har jeg fået bekræftet af direktøren for Arbejdernes 
Landsbanks afdeling her i Aalborg. Det vil de aldrig 
gøre,” siger Helle Christensen.

LEDELSEN I DUI ER ENIGE
På forbundskontoret og i formandsskabet er man enige 
i, at det er problematisk med fjernelsen af myndigheds-
kravet. For mange andre DUF-organisationer giver det 

ikke de store problemer, men i DUI, der ejer op imod 37 
bygninger og har projekter med kommuner, kan det give 
store problemer. 

”Jeg var med til at vedtage 16 års valgret som da- 
værende styrelsesmedlem i DUF, men havde ikke set 
det komme og slet ikke blevet orienteret om, at det 
ville få indflydelse på tilskudsmulighederne,” siger 
Lone Søndergaard.

Lone Søndergaard var styrelsesmedlem for DUI i perio-
den 2015-2017 og er forundret over den tolkning, som 
tipsudvalget senere lavede af styrelsens beslutning. 

”Politisk bakker vi fuldt op om en nedsættelse af valg-
retsalderen til 16 år, men at det skal være muligt at have 
en 12-årig som kasserer eller formand, giver os nogle 
praktiske udfordringer, som ikke er gennemtænkt fra 
start,” uddyber Lone Søndergaard.

VIL HAVE LEDELSE TIL AT ARBEJDE FOR ÆNDRING
Ifølge DUI-Aalborg er beslutningen om, at der ikke må 
være nogen minimusalder for formænd og kasserer i 
DUI-regi, en politisk kamp fra DUF’s side for at få nedsat 
myndighedsalderen i Danmark.

”Man tager nogle organisationer som gidsler i det her. 
Det er jeg modstander af, og jeg synes, det er en forkert 
måde at agere på. Jeg kan sagtens se det politiske sigte 
med det, men så lav en politisk kampagne om det, og 
lad være med at kaste usikkerheder rundt omkring jer i 
organisationerne,” siger Helle Christensen.

Aalborg har som de fleste andre afdelinger i landet  
ændret deres vedtægter for tækkes DUF. 

”Det her forpligter ledelsen i DUI til at love at arbejde for 
at få den fortolkning lavet om i DUF. 

For vi har ikke lavet vores vedtægter om, fordi vi 
synes, det er en god idé. Vi synes faktisk, det er noget 
rigtig lort. Men fordi det var betingelsen for, at lands- 
forbundet kunne overleve, har vi lavet dem om,” siger 
Helle Christensen. 

DUI-Aalborg ændrede deres vedtægter i juni.

DER SKER FOR AT PÅVIRKE
DUI samarbejder med andre lignende organisationer 
under DUF i Landssamrådet. De andre samrådsorganisa-
tioner er også ramt, da spejderne i lighed med DUI også 
ejer bygninger rundt om i landet. 

”Jeg er glad for, at vi møder opbakning i Landssamrådet 
i vores oplevelse af, at hvad der var en politisk beslut-
ning, er blevet til et demokratisk og praktisk problem i 
udførelsen. I DUI har vi lang tradition for demokratiske 
rettigheder til børn og unge, og det vil vi fortsat have.

Det ligger i vores grundtanke. Men det skrider, når en 
4-årig kan vælges til en bestyrelse, og den 4-årige kan 
lade sig repræsentere af en forælder. Det betyder, at 
personer, der ikke er demokratisk valgt på en generalfor-
samling, kan repræsentere foreningen. Og den tolkning 
bør laves om,” siger Lone Søndergaard.

Lone vil ikke pålægge den nye forbundsledelse at skulle 
arbejde for sagen, men håber, at den nye ledelse vil 
gribe bolden og arbejde videre for, at tolkningen bliver 
ændret. Foreløbig ser Lone med tilfredshed, at der i 
Landssamrådet arbejdes på, at tolkningen i fællesskab 
ændres på området.  

•   Ingen juridiske regler forhindrer børn under  
18 år I at stille op som formand eller kasserer  
i foreninger.

•   Det har givet DUF hjemmel til at fjerne kravet 
om, at personer, der stiller op til valg i med-
lemsorganisationer, skal være myndige.

•   DUF’s beslutning har fået nogle DUI-afdelinger 
op af stolene, fordi det rent praktisk giver dem 
nogle udfordringer.

•   Banken kan vælge ikke at ville låne dem penge 
til deres aktiviteter, hvis de får en formand eller 
en kasserer under 18 år. 

•   Juridisk kan en 17-årig godt tegne gæld  
på vegne af en forening, men som i øvrige 
banksager er det bankens vurdering, om  
man vil yde lånet.

DUI-AFDELING 
FØLER SIG TAGET SOM 

GIDSLER 
I DUF-SAG

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) HAR BESLUTTET AT 
OPHÆVE MYNDIGHEDSALDEREN FOR, HVORNÅR EN PERSON 
SKAL KUNNE BLIVE VALGT SOM KASSERER ELLER FORMAND 

I DUI’S AFDELINGER. DEN BESLUTNING VÆKKER VREDE I 
FLERE AF DUI’S LOKALAFDELINGER. DUI-AALBORG FØLER 

SIG TAGET SOM GIDSEL I EN POLITISK KAMP.

”DET HER FORPLIGTER LEDELSEN I 
DUI TIL AT LOVE AT ARBEJDE FOR AT 
FÅ DEN FORTOLKNING LAVET OM I 
DUF. FOR VI HAR IKKE LAVET VORES 
VEDTÆGTER OM, FORDI VI SYNES, 
DET ER EN GOD IDÉ. VI SYNES FAK-
TISK, DET ER NOGET RIGTIG LORT.” 

HELLE CHRISTENSEN, LOKALFORMAND I AALBORG.

FAKTA OM SAGEN
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OG 

COMPUTER
SPIL 

30 BØRN TIL 
E-SPORT PÅ MORS
I Nykøbing Mors har man allerede afholdt to såkaldt 
’LAN-parties’. Et LAN-party er en flok unge, der samles 
med deres computere og spiller med og mod hinanden.
 
I Nykøbing Mors har der været omkring 30 deltagere 
mellem 10 og 14 år ved begge arrangementer. 

”Sidst spillede de Counter Strike, hvor det gælder om at 
samarbejde, og hvis man er god til det, kommer man 
langt i spillet. Det er forholdsvis nemt at starte. De unge 
medbringer selv computerne, så vi skal bare lægge loka-
ler til og sørge for forplejning,” fortæller Poul Olsen, som 
er formand for DUI-Nykøbing Mors.

På sigt er det håbet, at man kan stille med et par hold 
til de to årlige LAN-parties i Thy Arena Mors, hvor der er 
præmier til vinderne.

”Tidligere kunne vi samle folk til hoppegrupper, men de 
eneste aktiviteter, som vi stadig kan holde liv i, er baby- 
og familiesvømning og skuespil, som har kørt i 50 år. 
Men børn i dag gider ikke det samme som i gamle dage, 
så vi bliver nødt til at følge med udviklingen og være der, 
hvor børnene er,” siger Poul Olsen.

E-SPORT
•   Verdensrekorden for flest deltagere til  

et LAN-party er på over 11.000.

•   Rekorden blev sat i 2007 ved det  
svenske LAN-party Dreamhack.

•   Der afholdes verdensmesterskaber og andre  
forskellige officielle konkurrencer i e-sport.

•    Populære spil i e-sport er Counter Strike,  
FIFA, World of Warcraft.

•   Deltagerne spiller i hold, hvor det handler  
om at samarbejde for at klare sig godt.

•   Der findes elitesportsudøvere inden  
for e-sport med professionelle deltagere.

BØRN GÅR SAMMEN 
OM AT BYGGE EN 
KØREKLAR BIL
DUI-Aalborg er ved at starte en ny aktivitet op: Robot-
klubben består af hold med tre eller fire børn på hver.
 
De får tre måneder til at bygge og programmere deres 
robot på en computer, hvorefter de konkurrerer med 
hinanden om det, robotter nu skal kunne.

I øjeblikket arbejder børnene på en bil, som de efterføl-
gende skal køre om kap med, når de er færdige. 

Præcis som tilfældet er på Nykøbing Mors er aktiviteten 
et udtryk for, at man fra lokalafdelingens side ønsker at 
være der, hvor børnene er, og lave nogle aktiviteter, som 
de synes er sjove.

”Børnene får en masse udbytte af det her, fordi de bru-
ger deres kreative sans til at lave nogle fede robotter ud 
af de her LEGO-dimser. Børnene samarbejder i grup-
perne og opbygger et fællesskab, og det er i god tråd 
med DUI’s ånd. Det passer godt til den tid, vi lever i, og 
det kan forhåbentligt tiltrække nogle nye børn,” fortæller 
bestyrelsesmedlem i DUI-Aalborg, Gitte Petersen.

ROBOT-KLUBBEN
•   Robotklubben er en aktivitet på  

inje med andre aktiviteter i DUI.

•  Robotterne bygges af LEGO Mindstorm.

•   Robotterne kan bygges til at kunne køre,  
skyde, gribe og meget andet.

•   Det kræver en computer for at  
kunne programmere robotterne.

•   I Aalborg er det en frivillig, som læser  
robotteknologi på Aalborg Universitet,  
som står for aktiviteten.

•   Tre andre frivillige i afdelingen er blevet  
lært op i brugen af LEGO Mindstorm.

•   Afdelingen i Esbjerg har også vist interesse  
for at starte en robotklub.

”BØRN I DAG GIDER IKKE DET 
SAMME SOM I GAMLE DAGE, SÅ VI 

BLIVER NØDT TIL AT FØLGE 
MED UDVIKLINGEN OG VÆRE 

DER, HVOR BØRNENE ER.” 

POUL OLSEN, LOKALFORMAND I NYKØBING MORS

RO
BO

TT
ER

 

I AALBORG GÅR BØRN SAMMEN OM AT BYGGE ROBOTTER. 
I NYKØBING MORS SAMLES BØRN OG SPILLER MOD HINANDEN 
PÅ COMPUTER. ROBOTTER OG COMPUTERE VINDER INDPAS I 
AFDELINGSARBEJDET. 
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BØRN HJÆLPER BØRN FONDEN HJÆLPER BØRN I UGANDA, 
INDIEN OG PALÆSTINA.

Børn Hjælper Børn Fonden startede i 2016 sine første 
aktiviteter på det afrikanske kontinent. Det skete i 
Uganda – i første omgang med støtte til et børnehjem 
i et stort slumområde i hovedstaden, Kampala.

Børnehjemmet drives af Street Child Care Uganda 
(SCCU). Organisationens formand, Joshua Allans Lugya, 
er et tidligere gadebarn, som blev opdaget som 
fodboldtalent og derigennem fik en uddannelse 
og mulighed for at tjene penge.

VÆK FRA DEN VÆRSTE SLUM
Joshua Allans Lugya har brugt nogle af sine penge  
på børnehjemmet, som nu er ved at blive omdannet  
til en førskole. SCCU vil i stedet bygge to børnehjem 
uden for hovedstaden, for at få gadebørnene væk  
fra det værste slum.

”Vi hjælper med finansieringen af dette byggeri, som 
bliver til et børnehjem til 50 drenge og et børnehjem 
til 50 piger. Ifølge ugandisk lov er det forbudt at lade 
drenge og piger bo sammen på børnehjem,” siger Helle 
Christensen, formand for Børn Hjælper Børn Fonden.

”Normalt giver vi ellers ikke penge til at bygninger, fordi 
vi så bliver låst til et bestemt område – også selv om 
problemerne flytter sig. Men lige i det her tilfælde har 
bestyrelsen skaffet pengene udefra.”

En stor del af pengene stammer fra de 103.000 kroner, 
som DUI Korsør donerede til Børn Hjælper Børn Fonden 
i forbindelse med afdelingens lukning.

”Vi har lavet en aftale med SCCU om at støtte driften af 
de to børnehjem i tre år. Herefter skal SCCU’s børnehjem 
være selvkørende, men vi bistår selvfølgelig gerne med 
råd om, hvordan de kan opnå det,” siger Helle Christensen.

INDIEN OG PALÆSTINA
I Indien støtter Børn Hjælper Børn Fonden 10 skoler i 
delstaten Odisha. Nogle af de allerfattigste børn, som 
ellers aldrig ville komme i skole, lærer her at læse, skrive 
og regne samt lidt engelsk. 

”Til gengæld har vi udfaset vores aktiviteter i det sydlige 
Indien, i tråd med en beslutning om at flytte pengene 
hen til de steder, hvor behovet er størst,” fortæller Helle 
Christensen.

I Palæstina har Børn Hjælper Børn Fonden forsøgt at 
starte et børneteaterprojekt i Jenin sammen med et 
fredsteater, men måtte droppe planerne, da det ikke var 
muligt at skaffe de nødvendige penge til det. 

”Til gengæld har vi startet et cirkusprojekt i Nablus med 
DUF-tilskud, hvor børn og unge får cirkus-træning. Nogle 
af de større unge tager også ud i flygtningelejre for at 
lave cirkus-workshops med flygtningebørnene,” siger 
Helle Christensen.  

EN LYSERE 
FREMTID FOR 
GADEBØRN I UG

AN
DA

”VI HAR LAVET EN AFTALE MED SCCU OM AT STØTTE DRIFTEN AF DE TO BØRNE-
HJEM I TRE ÅR. HEREFTER SKAL SCCU’S BØRNEHJEM VÆRE SELVKØRENDE, MEN 
VI BISTÅR SELVFØLGELIG GERNE MED RÅD OM, HVORDAN DE KAN OPNÅ DET.”

HELLE CHRISTENSEN, 
FORMAND FOR BØRN HJÆLPER BØRN FONDEN.
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DEMOKRATISKOLE I 
DE NORDISKE LANDE
I de nordiske lande samarbejder DUI med Framfylkingen 
i Norge, Unga Örnar i Sverige og Nuoret Kotkat i Finland.

Efter en periode med forholdsvis stilstand er der nu igen 
ved at komme gang i det nordiske samarbejde.

”Vi er ved at genskabe det samarbejde, som tidligere var 
så stærkt. I de nordiske lande ligner vi jo mere hinanden, 
end vi for eksempel gør i IFM-SEI,” siger næstformand 
Mette Karlsen.

”Vi har holdt nogle gode møder på generalsekretær- og 
formandsskabsniveau. I sommer var jeg i Finland for at 
tale om den nordiske demokratiskole, hvor børn fra de 
nordiske lande kommer til at møde hinanden på fire  
studieture hen over halvandet år. Den første tur bliver 
her til november, og Danmark skal være vært i 2019.”

DANMARK SKAL VÆRE 
MERE SYNLIG I IFM-SEI
DUI’s tidligere LandsUngdomsUdvalgs-formand Mie Jør-
gensen arbejdede som frivillig i 2016 på IFM-SEI’s kontor 
i Bruxelles. Siden juni 2018 sidder hun med i IFM-SEI’s 
kontrolkommission.

”Gennem DUI’s medlemsskab i IFM-SEI kan DUI’ere del-
tage på IFM-SEI’s sommerlejr og øvrige aktiviteter,” siger 
Mie Jørgensen og uddyber:

”Generelt er Danmark ikke særlig synlig i IFM-SEI. Jeg 
vil arbejde for, at DUI bliver mere synlig i IFM-SEI og at 
medlemmerne bliver klar over de mange muligheder, 
der er i det internationale samarbejde,” siger en optimi-
stisk Mie Jørgensen.

DUI’s formandskab har diskuteret DUI’s medlemsskab 
af IFM-SEI efter at have deltaget i en IFM-SEI-kongres i 
2016, hvor voksnes politiske dagsordener kom til at fylde 
mere end børns rettigheder.

”Vi vil gerne trække IFM-SEI mere i retning af FN’s børne-
konvention og barnets ret til at være barn uden at skulle 
træffe voksne beslutninger,” siger afgående næstfor-
mand Mette Karlsen 

”Der oplever vi, at DUI er på linje med vores samarbejds-
partnere i de øvrige nordiske lande. Sammen vil vi prøve 
at trække IFM-SEI i den rigtige retning, så vi ikke tvinger 
børn ind i politiske dagsordener, men lader børnene få 
lov til at være børn på deres egne præmisser.”

DUI-LEG OG VIRKE ER MEDLEM AF: 
•   ABN, ARBEJDERBEVÆGELSENS  

BØRNEORGANISATIONER I NORDEN 

•   DEN GLOBALE PARAPLYORGANISATION IFM-SEI,  
INTERNATIONAL FALCON MOVEMENT  
– SOCIALIST EDUCATIONAL INTERNATIONAL.
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HOVEDBESTYRELSEN I PERIODEN FORÅRET 2016 - EFTERÅRET 2018.
Anders Søndervang, medlem af internationalt udvalg og opstart af afdelinger

Dorte Rasmussen, medlem af aktivitetsudvalget, non-firmationsudvalget og tilknyttet LBU

Frank Jensen, medlem af uddannelsesudvalget

Gitte Petersen, medlem af uddannelsesudvalget

Ivan Bøgh, medlem af udvalget vedrørende vedtægter og økonomi

Karsten Carlo Hansen, medlem af aktivitetsudvalget

Kimmie Tudborg Valverde, tilknyttet LUU 

Kirsten Hansen, tilknyttet LBU

Louise Divad udtrådt i efteråret 2017, medlem af uddannelsesudvalget og sundt DUI

John Eriksen indtrådt i efteråret 2017

Minna Høgh Busted udtrådt i foråret 2018, medlem af internationalt udvalg og børn og mobning

Niklas Halkjær indtrådt i foråret 2018

Kim Kruse-Sørensen suppleant udtrådt i efteråret 2017

FRA LUU
Magnus Larsen, formand for LUU

Peter Kaas Zastrow, LUU’s repræsentant i HB

Marcus Larsen, suppleant

Lukas Fly, suppleant

Formandsskabet har kollektivt været medlemmer af strategiudvalget og HAL-udvalget

NAVN: Michael Bager
TITEL: Sekretariatschef/Generalsekretær
ANSÆTTELSE: 37 timer
OPGAVER:  Den daglige administrative leder af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE  

og har der overordnede ansvar for forretning, driften og udviklingen af  
landsforbundet DUI-LEG og VIRKE samt dets aktiviteter og personale 

NAVN:  Joachim Lyager
TITEL: Organisatorisk afdelingskonsulent
ANSÆTTELSE: 20 timer
OPGAVER:  Hjælpe afdelingerne med driften – herunder vedtægter, afholdelse af general- 

forsamlinger, medlemsindberetning og årsindberetninger. Indgå i tæt samarbejde  
med sekretariatschefen om diverse organisatoriske udviklingsopgaver.

NAVN:  Frank Høj
TITEL: Udviklings- og aktivitetskonsulent
ANSÆTTELSE: 37 timer
OPGAVER:  Ansvarlig for udvikling og aktivitet i DUI’s lokalafdelinger. Indgå i tæt samarbejde  

med sekretariatschefen om diverse organisatoriske udviklingsopgaver.

NAVN:  Allan Svendsen
TITEL: Økonomikonsulent
ANSÆTTELSE: 37 timer
OPGAVER:  Ansvarlig for bogføring og regnskab samt administration og vedligeholdelse af  

medlemssystem samt diverse administrative opgaver. Indgår i tæt samarbejde  
med sekretariatschefen om diverse organisatoriske og praktiske arbejdsopgaver.

NAVN:  Kevin Arildtoft Moer
TITEL: Administrativ ledelseskonsulent
ANSÆTTELSE: 37 timer
OPGAVER:  Sekretær for hovedbestyrelse, formandskab og sekretariatschefen. Fokus på organisationens 

administrative opgaver samt indgå i tæt samarbejde med sekretariatschefen om diverse 
organisatoriske udviklingsopgaver – særligt fundraising, projekter og udvalgsbetjening.

NAVN:  Martin Meldgaard
TITEL: Studentermedhjælp
ANSÆTTELSE: 10 timer
OPGAVER: Administrative opgaver

NAVN:  Thomas Kristensen
TITEL: Journalist og web-redaktør
ANSÆTTELSE: 14 timer
OPGAVER: Artikler til hjemmeside, Facebook og nyhedsbreve samt pressehåndtering

NAVN: Heidi Jensen
TITEL: Servicemedarbejder Ankersminde
ANSÆTTELSE: 15 timer
OPGAVER: Varetager den daglige drift og vedligehold af Ankersminde.

FORMANDS-
SKAB OG 
HOVED-
BESTYRELSE

AF
GÅ

EN
DE

M E D A R B E J D E R E  I  L A N D S F O R B U N D E T ,  D U I - L E G  O G  V I R K E  /  4 3

MEDARBEJDERE I LANDSFORBUNDET

Lone Søndergaard

Forbundsformand - medlem af 

Børn Hjælper Børn Fonden

Mette Schack Karlsen

Næstformand - medlem 

af internationalt udvalg

Rasmus Kjeldsmark Jakobsen

Næstformand - medlem af politiske 

udvalg om blandt andet verdensmål og

medlemskontaktcentret
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