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Referat landsmøde 2018 

Velkomst ved Formand Lone Søndergaard Nielsen. 
Medlemmer/delegerede sætter dagsordenen på dette møde via dialog og 
workshops. 
 
PUNKT 1: VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN  
Ændringsforslag til pkt. 6 i Forretningsordenen 
 
Forslag til formulering fra Tommy Olsen, Fællesledelsen Fyn: 
Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægterne kan indleveres mens debatten 
foregår, således at man kan inspireres af debatten. 
Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægterne kan indleveres indtil debatten 
om vedtægterne afsluttes. 
 
ENSTEMMIGT VEDTAGET 
Hovedbestyrelsen skal drøfte forretningsordenen frem til næste Landsmøde 2020 
 
PUNKT 2: KONSTITUERINGER  
2.1. Valg af 2 dirigenter 
Jan Ankler  
Sascha Madsen  
 
2.2. Valg af 2 sekretærer  
Birgitte Bock, Østerbro Afdeling  
Mette Rasmussen, Esbjerg Afdeling  
 
2.3. Valg af stemmeudvalg  
Jette Gjerulff (formand for udvalget), International og Børnepolitisk Afdeling 
Karsten Carlo Hansen, Helsingør Afdeling 
Dorte Rasmussen, Højstrup Afdeling 
Thomas Kristiansen, tilforordnet ansat 
 
2.4. Valg af stemmetællere  
Jette Gjerulff (formand for udvalget) International og Børnepolitisk Afdeling 
Karsten Carlo Hansen 
Dorte Rasmussen 
Thomas Kristiansen, tilforordnet 
 
2.5. Valg af redaktionsudvalg for udtalelser  
Jens Jørn Ivarsen, formand for udvalget (Korsløkke Afdeling) 
Mette Karlsen (Hovedbestyrelsen og Struer Afdeling) 
Christina Gyldenleve Christiansen (LUU, Stuer Afdeling) 
Jan Ankler, dirigent 
Michael Bager, ansat 

HOVEDBESTYRELSEN 
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PUNKT 3: GODKENDELSE AF DAGSORDEN M.V.  
1.1. Godkendelse af indkaldelse 
I ifølge § 4 Stk. 6 Indvarsling af landsmødet 
Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet senest den 1. november før 
landsmødeåret. Ordinært landsmøde afholdes hvert 2. år. 
 

- Landsmødet er mundtligt indvarslet på sidste landsmøde, dog med den 
bemærkning, at mødet skulle foregå på Vejen Idrætscenter Ændret til LO-
Huset, Islands Brygge 

- Der er udsendt mail til alle formænd og kasserer den 27.11.2017 med 2. 
indvarsl 

 
Kommentar fra dirigenter: 
Det kan kommenteres, om 1. indvarsl kan anses som være nok. Dette er drøftet 
med formandsskabet, som naturligvis beklager, hvis det har skabt usikkerhed om 
mødets indvarsl.  
 
Dirigenter spurgte om der er bemærkninger til indvarslet, hvilket der ikke var. 
 
Dirigenterne fastslog herefter at Landsmødet var lovligt indvarslet 
 
3.2. Godkendelse af dagsorden  
Der var spørgsmål til nummereringen af dagsordenspunkterne, hvilket 
Landsforbundet beklagede. 
 
Morten Lyager, Ølstykke: Spurgte ind til hvorfor rammebudget 2018-2020 skal 
godkendes på Landsmødet 18? Fint med snak om økonomien, men det må være 
HB’s ansvar at holde rammebudgettet. 
 
Pkt. 8 om rammebudget for 2018-2020 blev besluttet at ændre fra at ”godkende” 
rammebudgettet til at rammebudgettet ”fremlægges” for Landsmødet 
 
Dirigenterne oplyste at, det at der ikke kan ændres i regnskabet, ikke friholder 
landsmødet fra at skulle godkende regnskabet. 
 
Det blev besluttet at godkende Regnskaberne under pkt. 8.  
Dagsorden godkendt.  
 
3.3. Godkendelse af tidsplan  
Udsendt tidsplan for Landsmødet blev godkendt. 
 
PUNKT 4: BERETNING  
4.1. Beretning for Landsmødeperioden 2016-2018 for Landsforbundet DUI-LEG 
og VIRKE  
Lone Søndergaard fremlagde den mundtlige beretning 
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4.2. Godkendelse af beretning  
I godkendelsen af beretning indgår både den udsendte skriftlige beretning og 
Lones mundtlige beretning. 
 
Debat: 
Dirigenterne forslår følgende ændring: 
Taletid for spørgerne: ændres til 2 minutter i stedet for 3 minutter, hvilket blev 
vedtaget. 
 
Michael Bager, LF: vil være moderator for debatten. 
 
Logo:  
Lis Olesen Rødovre: Hvorfor ingen dialog om processen om at ændre logoet? 
Mangler information om hvad der sker. 
Lone Søndergaard. Processen er at der på sidste Landsmøde blev besluttet at 
udarbejde en designmanual, hvilket er blevet forsinket hvilket blev beklaget. 
Logoet opfatter HB ikke som nyt, men tilretning til moderne udtryk. 
Desværre blev Designmanualen offentliggjort før tid, den skulle være lanceret på 
landsmødet. Hovedbestyrelsen behandlede oplæg til designmanual i marts og fik 
det fremlagt i maj til enstemmig godkendelse i sit 1. udkast.  
Rasmus Kjeldsmark. Designmanualen kan tilrettes til lokal brug og man kan 
forsætte med den tidligere version af logo’et, hvis man ønsker det. 
Lukaz Bødker LBU: Det manglende hjerte er erstattet af lunger, hvilket er positivt 
(landsmødet modtog dette med applaus). 
Morten Lyager, Ølstykke: Ændring af logoet har ikke været problemet og det der 
skaber uklarhed ud ad til. Det er vores navn der er årsag til debatten og 
uklarheden. Pas på ikke at miste identiteten med de frivillige. 
Lone Søndergaard. Friske øjne set fra de unges udsyn med lunger vs. hjerte. Vi 
ønsker at skabe klarhed eksternt, internt kender vi værdien. 
John Eriksen, Munkebo/HB, Afdelingen er glad for det nye logo. 
Carlo Karstensen, Helsingør. Der er jo løbende sket ændringer, og det er et 
spørgsmål om vane (Uniformer kontra ”dansende børn”). 
 
Medlemsdemokrati: 
Kenneth Christensen, Avedøre: I skal tænke på medlemsdemokratiet, så det 
skaber tættere bånd til medlemmerne. Bl.a. udfyldelse af ”jeg begærer ordet” 
begrænser dialogen. 
Rasmus Jakobsen, HB: Ved godt at det har haltet, har haft travlt med intern 
administration. Nedlæggelse af Regionerne har begrænset kommunikationen ud 
til afdelingerne. Debatten på Landsmødet skal være med til at fremme dialog. 
Kenneth Christensen, Avedøre: Ros til den direkte debatform. 
Yvonne Blankenborg, Ballerup: Ros til Lone for ærligheden i beretningen. Glæder 
sig til samarbejdet med ny ledelsen.  
Mangler Regionerne også til inspiration og vidensdeling. 
Vi savner ligeledes kurser som gav sammenhold. 
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Gøre noget ved den nye valgbarhedsret på 16 år. 
Yvonne Blankenborg, Ballerup: Hvad skal det til med valgbarhedsret for de 16-
årige, Opfordrer til dialog med DUF 
Lone Søndergaard, HB:  Der skal gøres noget politisk for at synliggøre 
problematikken med de ændrede regler. Politikerne blev dog frarådet at ændre 
på embedsmændenes tolkning. 
Forslag om at udarbejde der laves en udtalelse fra Landsmødet om 16 års reglen. 
Mette Karlsen, HB: Takkede for opbakningen fra afdelingerne til generelt at følge 
DUF’s retningslinjer 
Ann Urbrand, Østerbro: Vi har nok alle haft problemer med denne ændring. 
Har jo fået armene vredet rundt, og det er ikke et ønske på nogen måder. 
Ændringerne vedr. valgbarhedsalderen betyder intet for det daglige arbejde, da vi 
jo allerede har haft børnedemokrati i mange år. Men vi arbejder stadigt stædigt 
videre med DUF i denne sag. 
Jens Jørgen Ivarsen, Fællesledelsen, Odense. Ændringerne har skabt stor debat. 
Både formand og kasserer kan godt vælges med en alder under 18 år, men andre 
skal så tegningsretslig repræsenterer foreningen. 
Helle Christensen, Ålborg:  Mener ikke at der skal udarbejdes en udtalelse på 
emnet, men vi skal arbejde politisk. 
Lone Søndergaard, HB. Forslaget om udtalelse fravælges grundet opbakning til 
Helle Christensens forslag 
Rasmus Jakobsen, HB: En udtalelse kan ødelægge mulighederne for at ændre det 
uden at få problemer med de humanitære organisationer, da offentligheden ikke 
har opmærksomheden rettet på problematikken. 
Morten Lyager, Ølstykke: Dette kan reelt betegnes omvendt aldersbegrænsning. 
Poul Jul, Århus: Unge under 18 år kan ligeledes vælges til revisorer under samme 
betingelser. Der skal så tilkøbes ekstern revision. 
 
Fællesledelser: 
Morten Lyager, Ølstykke: Tak til Lone for at ændre holdning til oprettelse af 
Fællesledelser. Ønsker fokus på Fællesledelser, der nu er det eneste forum, hvor 
fællesskab og sammenhold.  
Jens Jørgen Ivarsen, Fællesledelsen Odense: Opfylder manglen på bindeled, bl.a. 
kan den bruges som samling af aktiviteter. 
Tommy Olsen, Fællesledelsen FYN: Glad for HB’s positive tilkendegivelse overfor 
fællesledelser. 
 
Uddannelse: 
Arne Hansen, Korsløkke: Introkurser er særligt vigtigt til at klæde både nye og 
gamle på.  
Dorte Rasmussen, Højstrup/HB/LBU: Opfordrede til at deltage i de tilbudte træf 
og ikke mindst JUBI lejr 2019. 
Poul Jul, Århus: Manglen på udbudt uddannelsesaktiviteter gør også at vi ikke får 
brugt midler afsat til uddannelse. Gratis brugerbetaling gør at pengene skal 
returneres til kommunerne. 
Opfordrer til brugerbetaling, med refusion til afdeling med stram økonomi. 
Lone Søndergaard: Fokus på introkurser, uddannelsesforløb, projektarbejde, 
Kassererkurser (nyt regnskab), Kursus for Nyt HB  



19. november 2018 

 

 

  
 5 

Spørgsmålet er, om der reelt er økonomi nok med 25.000 kr afsat. 
Mette Karlsen, HB: Efterlyser medlemmer til uddannelsesudvalget ect. 
 
Ankersminde: 
Carlo Karstensen, Helsingør: Kommer vi til at gabe over for meget, med nye 
ejendomsejerskabet, hvordan beskytter vi os. 
Rasmus Jakobsen: Ankersminde er skilt ud fra Landsforbundet med 50% DUI og 
50%. DSU. Ingen gæld i ejendommen. Udlejning er god men der er plads til flere 
udlejninger. 
Der er udarbejdet en Samejeaftale mellem DUI og DSU.  
Rasmus Jakobsen præciserede ejerskab og bestyrelsessammensætningen for 
Ankersminde. Ledelsen er sammensat af Ledelsen i DUI og DSU samt 3 eksterne 
medlemmer (Metalskolens direktør, LO’s ejendomsadministrator og Hans 
Staunsager) 
Kenneth Christensen, Avedøre. Forskellen mellem at drive en efterskole, som er 
koblet op på lovgivning om skoledrift, og at have ejerskab af Ankersminde blev 
præciseret. 
 
Landsforbundet: Travlhed og tavshed: 
Tommy Olsen, Fællesledelsen Fyn: Afdelingen benytter og får meget hjælp fra 
Landsforbundet. Kommunikationen til/med kontoret forgår ofte via mailsystemet. 
Lis Olesen, Rødovre: Mangler Information f.eks. Nyhedsbrev til formænd og 
kassereren. Bare små korte adviseringer, og det er altid den samme der svarer på 
kontoret. 
Lone Søndergaard, HB: Kontakt og hjælp til afdelingerne er Michaels fornemste 
opgave, hvilket blev pointeret ved ansættelsen. 
Rasmus Jakobsen, HB: Tiden skal prioriteres og det tager tid at lave 
nyhedsopdateringer, derfor er det en god ide at holde sig opdateret på 
Facebooksiden ”DUI-her og nu”.  
Michael Bager: Allan er nr. 1 i telefonslusen, hvorfor I ofte vil opleve at Allan 
”altid” svarer 
Ann Urbrand, Østerbro: Afdelingen har stor glæde af Landsforbundet og ved godt 
at vi ofte presser medarbejderne. De har altid været meget hjælpsomme. 
Ønsker at vi derude i landet viser respekt for de få ansatte vi desværre har haft 
over de seneste år. De sidste 3 måneder, hvor antallet af ansatte har været 
fuldtalligt, har gjort meget for kvaliteten af hjælpen. 
Tommy Olsen, Fællesledelsen Fyn: Hvad er der galt med regnskabsprogrammet 
FRIDAG? 
Rasmus Jakobsen, HB: FRIDAG har flere programmeringsfejl og lever ikke op til 
nugældende regnskabsreglerne. 
Dorte Rasmussen HB: Økonomien i det nye regnskabsprogram er fordelt på 
medlemstallet og det vil sikre l at indberetningen om medlemstilskud bliver 
bedre. 
Martin Byriel-Nielsen, Lolland Skal vi anvende programmet/systemet? 
Rasmus Jakobsen, HB. Nej det er frivilligt, hvordan man udfører regnskabet, når 
bare det lever op til lovgivningens krav for god regnskabsførelse. 
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Information: 
Yvonne Blankenborg, Ballerup: Jeg får fat i den rette når jeg ringer, Michael tager 
altid telefonen, eller ringer tilbage, så jeg er tilfreds. Ikke alle ønsker at være på 
Facebook, så der skal også være skriftlig information. 
Rasmus Jakobsen, HB: Der vil selvfølgeligt fortsat være skriftlig information 
 
 
 
Synlighed: 
Kenneth Christensen, Avedøre: Hvad gøres for at sikre både Landsforbundet og 
afdelingerne synlighed i ”omverdenen”? 
Rasmus Jakobsen, HB: Baggrund for arbejdet vil tage udgangspunkt i 
målprogrammets dialog om synlighed og herefter udarbejdes strategien for de 
kommende års mål. 
Der vil på sigt ligge skabeloner til aktiviteterne på vores hjemmeside. så vi kan 
opleves ensartet overfor omverdenen. 
Kenneth Christensen, Avedøre: Ros til den nye designmanual 
Rasmus Jakobsen, HB: Kom endeligt med gode ideer til hvilke skabeloner der skal 
lægges i designmanualen. 
 
LBU 
Dorte Rasmussen, HB: Der mangler deltagere til aktiviteterne. Prøv at se det 
positive i aktiviteterne. Børnene gør et kæmpe arbejde og det skal vi vise respekt 
for som voksne medarbejdere og derfor deltage med vores unger. 
Lis Olesen, Rødovre: Gode træf og godt sted at rekruttere som fødested for LUU. 
Sandra Bredahl, Skovlunde: LBU gør det godt, men vi skal passe på at LUU ikke 
”stjæler” de aktive vi har i LBU i forhold til de kommende vedtægtsændringer 
(Drøftes under vedtægtsændringerne). 
 
Haludvalg og Økonomi 
Jens Jørgen Ivarsen, Formand for udvalget: Takkede for samarbejdet i udvalget. 
Ærgerligt at udvalget er ændret fra et selvstændigt udvalg til et HB /topstyret 
udvalg med 3 HB medlemmer. Det betyder at et kompetent udvalgsmedlem har 
forladt udvalget.  
Bisnapgård er gået konkurs. Udvalget har i den forbindelse strakt sig langt. 
Vi oplever desværre manglende afdrag på lån/ overholdelse af aftaler og det 
rammer fællesskabet. 
Søren Lund Hansen har været på tilsyn af vores hytter for at se på standarden. 
Opfordring til at HB indkalder Haludvalget til en drøftelse af arbejdet. 
Pt. har udvalget 3 mio. kr. ude at arbejde. 
Fundraising er en god ide og en vigtig disciplin i det frivillige arbejde. Det er vigtigt 
at vi lærer at bruge dette værktøj. 
Invitation til den nye formand om at besøge Billeshave 
Rasmus Jakobsen, HB: Takkede Haludvalget og udtrykte glæde over samarbejdet 
omkring de ”lukningssager” vi desværre har oplevet. 
 
LUU kommentar 
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Kimmie: Ros til de LUU som har store tanker og visioner for DUI, det er essentielt 
for DUI. 
 
Målprogram og politik 2016-18 
Helle Christensen, Ålborg: Tak til Lone for ærlighed for mangel på børnepolitisk 
profil i HB. Det er kedeligt, men godt at dette arbejde alene er fravalgt pga. 
arbejdspres. 
Morten Lyager, Ølstykke: Hvordan er der arbejdet med prioriteringen af 
målprogrammet i beretningen. 
Mette Karlsen HB: Egentlig fyldte målprogrammet i udkastet til beretningen, men 
blev fravalgt i den endelige beretning. 
Udkastet kan stadig ses, hvis det ønskes, på Mettes PC. 
 
Beretningen blev godkendt 
1 stemte imod. 
 
 
PUNKT 5: MÅLPROGRAM  
5.1. Behandling af målprogram 2018-2020, samt indkomne forslag  
Mette Karlsen, HB fremlagde Redaktionsudvalgets arbejde efter workshops 
arbejdet. 
 
SYNLIGHED 
Det gør vi ved at…  

• Organisationen får udarbejdet en kernefortælling, som bruges på sociale 
medier, i taler, artikler mm.  

• Vi udarbejder en række værktøjer, såsom designmanual, merchandise-
katalog og forslag til konkrete tiltag, de lokale afdelinger kan gøre, for at 
brande sig bedre. Der skal prioriteres ressourcer til dette område. 

• Vi indgår i strategiske samarbejder med andre organisationer, hvor igennem 
vi kan brande os og gøre os synlige – både på landsplan og lokalt  

• Vi skal være mere opmærksomme på profilering i forbindelse med offentlige 
arrangementer 

 
AKTIVITETER OG UDDANNELSE 
Det gør vi ved at…  

• Organisationen skal styrke aktivitetsudvalget, således de kan igangsætte en 
udviklingsproces af de lokale, regionale og landsdækkende aktiviteter.  

• Udvikling af hjælp til medarbejderne, således at de bliver klædt på at udvikle 
aktiviteter og møde vores medlemmer der hvor de er.  

• Styrke samarbejdet med de nordiske lande for eksempel med udveksling.  
• Der skal etableres et netbaseret idekatalog indeholdende idéer og kreative og 

organisatoriske kompetencer, gerne på afdelingsniveau. 
 
INTERNATIONALT 
Det gør vi ved...  

• Større fokus på den børnepolitiske dagsorden - dette gøres ved, at vi som 
organisation, skal fremstille de holdninger vi har på emner, der rør sig på det 
børnepolitiske område. Og bruge dem både nationalt og internationalt.  
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• Styrke samarbejdet på tværs af grænserne i Norden gennem ABN, så vi 
sammen får en stærkere stemme i debatten blandt andet ved at styrke 
informationen om arrangementer under ABN og IFM-SEI. 

• Etablering af flere ’solidaritetsafdelinger’, som støtter projekter gennem Børn 
Hjælper Børn Fonden. Blandt andet ved at udvikle aktivitetskasser. 

• Vi skal synliggøre Børn hjælper børn fonden i DUI ved blandt at styrke et 
ungenetværk som kan skoles i det internationale samarbejde 

 
POLITIK I BØRNEHØJDE 
Det gør vi ved...  

• At samarbejde på tværs af organisationer, både internationalt og nationalt 
• At arbejde på udbredelse af børnekonventionen blandt Danmarks børn 
• At sætte børns grundlæggende rettigheder på dagsorden i alt vores virke 

både internt og eksternt.  
• At kæmpe for at FN’s Børnekonvention bliver en del af dansk lovgivning.  
• At komme med nye svar på, hvordan børns rettigheder for beskyttelse mod 

krige, vold, misbrug og udnyttelse kan sikres.  
• At kæmpe for børns ret til medbestemmelse, indflydelse, deltagelse og 

ytringsfrihed i DUI og resten af det danske samfund  
 
ORGANISERING 
Det gør vi ved at…  

• Organisationen understøtter afdelinger med de formelle opgaver, så fokus 
kan være på aktiviteter (tilføjet efter debat).  

• Afholdelse af 1 til 2 formandsmøder/kasserermøder hvor der netværkes og 
kommes med information fra landsforbundet og ledelsen. 

• Styrke fællesledelsernes sparringsmuligheder med 
landsforbundet/hovedbestyrelsen. 

• Understøtte arbejdet med at etablere aktivitetsfællesskaber i landet på tværs 
af afdelinger.  

 
Debat: 
 
Synlighed – ingen kommentarer fra Landsmødet 
 
Aktiviteter og uddannelse - ingen kommentarer fra Landsmødet 
 
Internationalt - ingen kommentarer fra Landsmødet 
 
Politik i børnehøjde - ingen kommentarer fra Landsmødet 
 
Organisering - Kenneth Christensen, Avedøre fremførte ændringsforslag om at 
bibeholde 1. bullet fra det udsendte forslag. ”Organisationen understøtter 
afdelinger med de formelle opgaver, så fokus kan være på aktiviteter” 
Ann Urbrand, Østerbro ønskede en bemærkning om hvad der betyder at 
organisationen understøtter, da hun mener at det er det der naturligt sker 
Kenneth Christensen, Avedøre pointerede at det f.eks var som en understøttelse 
af oprettelse af nye afd. Opfylde krav. 
Mette Karlsen, HB: Forslaget kan godt bibeholdes – meningen er at forbundet skal 
understøtte mere intelligente løsninger. 
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Landsmødet vedtog Redaktionsudvalgets forslag med tilføjelse af den første pind i 
det oprindelige oplæg 
 
5.2. Godkendelse af målprogram for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 2018–
2020  
Det ændrede målprogram, som blev udarbejdet efter workshoparbejdet, blev 
enstemmigt vedtaget, med tilføjelse af at der under punktet Organisering tilføjes 
”Organisationen understøtter afdelinger med de formelle opgaver, så fokus kan 
være på aktiviteter” 
 
PUNKT 6: LOVE  
6.1. Behandling af indkomne ændringsforslag til Hovedbestyrelsens 
vedtægtsforslag  
 
 
 
6.2. Godkendelse af vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE  
 
Forslag 1: § 1: Landsforbundets formål: HB er glade for debatten om vores navn 
og identitet, men mener at processen om navn og identitet er vigtigere og skal ske 
forud for evt. navneforandring.  
 
§ 1: Landsforbundets formål 
Følgende forslag er indsat af DUI Avedøre, som indstiller til landsmødet at tage 
stilling til: 
 
Navneskift fra Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE til at hedder Landsforbundet DUI 
Forslaget blev trukket 
 
Forslag 2: § 3: Landsforbundets opbygning Linje 48 og 49 (fællesledelse).  
 
§ 3: Landsforbundets opbygning 
Linje 48 og 49 ændres til: 
 
Stk. 2 – Fællesledelser 
Hvis der kan opnås enighed mellem en eller flere afdelinger, kan der oprettes 
fællesledelser. 
Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 3: § 4: Landsmødet Linje 81 og 82 ændres til Stk. 2 Delegerede til 
landsmødet:  
HB trækker forslaget 
 
§ 4: Landsmødet 
Linje 81 og 82 ændres til 
 
Stk. 2 Delegerede til landsmødet 
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Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 delegerede fra hver afdeling. Alle 
disse har stemmeret. De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret. 
 
Forslag 4:  
Linje 85 til 88 slettes og ændres til: § 4: Landsmødet stk. 3 om gæld til 
landsforbundet – HBs formulering.  
 
§ 4: Landsmødet stk. 3 
Al materiale for hele landsmødeperioden skal være indsendt rettidigt og al gæld 
til Landsforbundet stiftet før d. 31.12 året før landsmødets afholdelse, skal være 
betalt til Landsforbundet for at delegerede kan godkendes. 
 
HB trækker sit forslag og laver ændringsforslag til Avedøre om at indsætte dato. 
 
Forslag 5: Linje 85 til 88 slettes og ændres til: § 4: Landsmødet stk. 3 om gæld til 
landsforbundet. Avedøres formulering.  
 
Linje 85 til 88 slettes og ændres til: 
 
§ 4: Landsmødet stk. 3 
Al materiale til afdelingsarkivet skal være indsendt, al gæld til landsforbundet 
stiftet før d. 31.12 året før landsmødets afholdelse, skal være betalt til 
landsforbundet for at delegerede kan godkendes senest den 1. april i 
landsmødeåret. 
 
HB’s ændringsforslag til ændringsforslaget fra Avedøre vedtaget 
OBS. HVOR ER ÆNDRINGSFORSLAGET?? 
 
Forslag 6: § 4: Landsmøde stk. 4 Tidsfrist for indsendelse af forslag 
Hovedbestyrelsen: senest 4 måneder før landsmødet. 
Afdelinger senest 2 måneder før landsmødet.  
Linjerne 99 – 112 tilpasses med nye frister: 
 
§ 4: Landsmøde stk. 4 
 
Tidsfrist for indsendelse af forslag  
Hovedbestyrelsen: senest 4 måneder før landsmødet 
Afdelinger senest 2 måneder før landsmødet 
 
Tidsfrister for udsendelse af forslag 
6 måneder ændres til 4 måneder 
Ændringsforslaget vedtaget 
 
Forslag 7: Rettelse i linje 134: § 4: Landsmøde St. 5. Valg på landsmødet.  
 
Rettelse i linje 134: 
 
§ 4: Landsmøde  
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St. 5. Valg på landsmødet  
På landsmødet vælges forbundsformand, 2 næstformand og 10 
hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter samt 2 kritiske revisorer. Disse skal 
være medlemmer af DUI-LEG og VIRKE. Hovedbestyrelsens sammensætning skal 
tilstræbes at have en køns, alders og geografisk bredde. 
Forslaget vedtaget 
 
Forslag 8: Linjerne 158 – 159 slettes og erstattes af ny tekst: § 4: Landsmøde Stk. 6 
Indvarsling af landsmødet: Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet 
senest 6 mdr. før mødets afholdelse.  
 
Linjerne 158 – 159 slettes og erstattes af ny tekst: 
 
§ 4: Landsmøde  
Stk. 6 Indvarsling af landsmødet 
 
Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet senest 6 mdr. før mødets 
afholdelse. 
 
Ændringsforslag til ændringsforslaget fra HB: 
Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet senest 1. januar i det år hvor 
Landsmødet afholdes.  
 
Ændringsforslag til ændringsforslag til ændringsforslag: 
Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet senest 1. januar i året før 
mødets afholdelse. Dog mindst 6 mdr. før. 
Enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 9: Linjerne 189 - 190 slettes og erstattes med ny tekst  
Ændringsforslag til Hovedbestyrelsens sammensætning: §5: Hovedbestyrelsen Stk. 
1.  
 
Linjerne 189 - 190 slettes og erstattes med ny tekst  
 
Ændringsforslag til Hovedbestyrelsens sammensætning: 
 
§5: Hovedbestyrelsen Stk. 1 
Hovedbestyrelsen, der er DUI-LEG og VIRKEs øverste myndighed mellem 
landsmøderne, består af formandskabet og 10 Hovedbestyrelses medlemmer valgt 
på landsmødet, samt 2 repræsentanter fra LandsUngdomsUdvalget. 
 
Enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 10: Linjerne 223 – 225 slettes og erstattes med ny tekst Ændringsforlag til 
og ungdomsudvalg LandsBørneUdvalget §5 stk. 7. (er forslået af LBU, men de kan 
ikke stille forslag så HB har fremført deres forslag) 
 

Ændringsforlag til og ungdomsudvalg Landsbørneudvalget 
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§5 stk. 7 
 
Ændres til: 
- Der vælges et landsbørneudvalg af de 6-14 årige blandt de 6-14 årige, med det 
formål, at skabe aktiviteter for børnene i aldersgruppen 6-14 år. 
 
Enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 11: Linjerne 241 – 243 slettes og erstattes med ny tekst Ændringsforlag til 
LandsUngdomsUdvalg § 5 stk. 7.  
 
Linjerne 241 – 243 slettes og erstattes med ny tekst 
 
Ændringsforlag til LandsUngdomsUdvalg 
§ 5 stk 7 
 
Ændres til: 
Der vælges et landungdomsudvalg af de 13-25-årige blandt de 13-25 årige, med 
det formål, at skabe aktiviteter for børnene i aldersgruppen 13-25 år. 
 
Forslaget trukket 
 
Ændringsforslag til ændringsforslag 
 
Der vælges et landungdomsudvalg af de 14-25-årige blandt de 14-25 årige, med 
det formål, at skabe aktiviteter for børnene i aldersgruppen 13-25 år. 
 
Forslaget blev vedtaget - 4 stemmer imod 
 
Ændringsforslag til ændringsforslag til ændringsforslag 
 
Der vælges et landungdomsudvalg af de 14-22-årige blandt de 14-22 årige, med 
det formål, at skabe aktiviteter for børnene i aldersgruppen 13-22 år. 
 
Forslaget bortfalder 
 
 
Forslag 12: Efter linje 299 – tilføjelse: §6, stk. 3 Hovedbestyrelsen bemyndiges til 
at udpege den eller de personer, som "hver for sig" kan hæve på Landsforbundet 
DUI-LEG og VIRKEs konti, som anvende elektroniske baserede løsninger. (obs 
”som” skal være ”samt”!!) 
 
Efter linje 299 – tilføjelse: 
 
§6, stk. 3 
Hovedbestyrelsen bemyndiges til at udpege den eller de personer, som "hver for 
sig" kan hæve på Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs konti, som anvende 
elektroniske baserede løsninger. 
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Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 13: Tekst i linje 308 slettes: § 7: Medlemskab og kontingent Stk. 1 
Optagelse af medlemmer.  
 

Tekst i linje 308 slettes: 

§ 7: Medlemskab og kontingent 
Stk. 1 Optagelse af medlemmer  
 
Ændres til: 
Som medlemmer kan optages alle personer og lokale organisationer i 
arbejderbevægelsen, der ønsker at arbejde for opfyldelse af formålsparagraffen, 
og som betaler det fastsatte kontingent. Enkeltpersoner optages i afdelingerne.  
Forslaget bortfalder  
 
Forslag 14: Tekst i linje 382 slettes og ”medlemsopgørelse” indføjes i linje 384 § 
13: Organisationens ophør.  
 
Tekst i linje 382 slettes og ”medlemsopgørelse” indføjes i linje 384 
 
§ 13: Organisationens ophør 
 
Ophør 
I tilfælde af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE’s ophør skal organisationens 
aktiver overdrages til eventuelle resterende afdelinger fordelt i forhold til antal 
medlemmer under 30 år, ved medlemsopgørelsen året før landsmødets 
afholdelse. 
Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
Hele forslaget er enstemmigt vedtaget 
 
 
6.3. Godkendelse af vejledende vedtægter for lokalafdelinger  
 
Forslag 1: § 5: Afdelingsmødet Rettelser til stk. 3 i teksten i linjerne 104 og 107:  
 
§ 5: Afdelingsmødet 
Rettelser til stk. 3 i teksten i linjerne 104 og 107: 
 
Ny tekst: 
Afdelingsmødet vælger bestyrelsen, som har en 2-årig valgperiode. Formanden og 
kassereren vælges særskilt og afgår på skift. Desuden vælger afdelingsmødet 
minimum 1 bestyrelsesmedlem samt 2 revisorer, som afgår på skift. 
Forslaget vedtaget 1 stemte imod 
 
Forslag 2: §6 stk. 1. Bestyrelsens opgaver Tilføjelse ved linje 159 
Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at udpege den eller de personer, som ”hver 
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for sig” kan hæve på afdelingens konti og anvende elektroniske baserede 
løsninger.  
 
§6 stk 1. Bestyrelsens opgaver  
Tilføjelse ved linje 159 
Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at udpege den eller de personer, som ”hver for 
sig” kan hæve på afdelingens konti og anvende elektroniske baserede løsninger 
Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
 
 
Forslag 3: Stk. 4 Information til Forbundskontoret Tilføjelse efter linje 171: 
Deadline for indsendelse er senest den 1. april.  
 
Stk. 4 Information til Forbundskontoret  
Tilføjelse efter linje 171: 
Deadline for indsendelse er senest den 1. april.  
Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 4: § 11: Fællesledelser Linje 241 og delvis 242 slettes og ændres til: 
Afdelingen kan beslutte at indgå i en fællesledelse.  
 
§ 11: Fællesledelser 
 
Linje 241 og delvis 242 slettes og ændres til: 
Afdelingen kan beslutte at indgå i en fællesledelse. 
Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 5: § 13: Ophævelse Efter linje 210 - ændres til: Værdierne skal forvaltes i 2 
år. Såfremt der efter 2 års. der laves ændringsforslag, så det går i fællesledelsen 
og hvis der ikke er en fællesledelse, går det til landsforbundet. 
 
§ 13: Ophævelse 
 
Efter linje 267 - 273 ændres til: 
Værdierne skal forvaltes i 2 år. Såfremt der efter 2 års forløb ikke er oprettet 
en ny afdeling, disponerer de over ejendelene. De kan dog umiddelbart 
disponere over ejendele, der er direkte tabsgivende. 
Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
Det samlede forslag er enstemmigt vedtaget 
 
6.4. Godkendelse af vejledende vedtægter for fællesledelser  
 
 
Forslag 1: Linjerne 4 – 14 slettes og erstattes af ny tekst: §1 Formål 
Fællesledelsens formål  
 
Linjerne 4 – 14 slettes og erstattes af ny tekst: 
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§1 Formål 
Fællesledelsens formål 
 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- og ungdomsorganisation, 
der i samarbejde med forældre og andre, på arbejderbevægelsens demokratiske, 
socialistiske idégrundlag, har til formål:  
- At gennemføre fællesaktiviteter for medlemmerne i fællesledelsens afdelinger.  
 
Fællesledelsen kan endvidere have til formål 
- At repræsentere DUI-afdelingerne overfor kommunale/ offentlige 

myndigheder m.v. 
- At oprette nye afdelinger i bydelsområder indenfor fællesledelsens område. 
Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 2: Linjerne 23 – 27 slettes og erstattes af ny tekst: §2: Navn og område 
Stk. 1 Fællesledelsens navn.  
 
Linjerne 23 – 27 slettes og erstattes af ny tekst: 
 
§2: Navn og område  
Stk. 1 
Fællesledelsens navn 
DUI-LEG og VIRKE [Her indskrives fællesledelsens navn] er en sammenslutning af 
alle tilsluttede DUI-LEG og VIRKE afdelinger. Fællesledelsen omfatter afdelingerne 
[Her indskrives afdelingernes navne] og har evt. hjemsted i [her skrives geografisk 
afgrænsning].  
Fællesledelsen er en selvstændig økonomisk enhed tilknyttet Landsforbundet DUI-
LEG og VIRKE 
Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
 
Forslag 3: Linjerne 69 – 83 slettes og erstattes af ny tekst § 3: Fællesmødet Valg 
på årsfællesmødet På årsfællesmødet vælges et forretningsudvalg bestående af 
formand, kasserer, sekretær, samt 1 repræsentant fra hver tilsluttet afdeling. – 
OBS hvis man fastholder, at HB trækker sit forslag om stemmeret til 
fællesledelser, skal det fastholdes i denne tekst som konsekvensrettelse 
 
Linjerne 69 – 83 slettes og erstattes af ny tekst 
 
§ 3: Fællesmødet 
Valg på årsfællesmødet 
På årsfællesmødet vælges et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer, 
sekretær, samt 1 repræsentant fra hver tilsluttet afdeling.  
 
Formanden og kasserer vælges på skift for 2 år ad gangen. Formand og kasserer 
må ikke være fra samme afdeling. Såfremt en afdelingsrepræsentant er forhindret 
i at møde, udpeger afdelingen selv en suppleant. 
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Endvidere vælges 2 revisorer, af hvilken én afgår hvert år.  
Enstemmigt vedtaget med ændring 
 
 
Forslag 4: linje 75 – 76 slettes: Andre valg I landsmøde år vælges en delegeret til 
Landsmødet. HB-indstilling: trækkes 
 
Linje 75 – 76 slettes: 
Andre valg  
I landsmøde år vælges en delegeret til Landsmødet 
Forslaget blev trukket 
 
Det samlede forslag til vedtægtsændringer: 
Enstemmigt vedtaget 
 
PUNKT 7: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT  
7.1. Kontingentforslag for den kommende landsmødeperiode  
 
HOVEDBESTYRELSEN FORESLÅR FØLGENDE KONTINGENTSATSER:  
VEJLEDENDE AFDELINGSKONTINGENT:  
Enkeltmedlem: 300 kr.  
Familiemedlem 600 kr.  
Støttemedlem 300 kr.  
Organisationsmedlem 1000 kr.  
 
FAST AFDELINGSKONTINGENT:  
Intromedlemsskab - minimum 75 kr.  
 
FORBUNDETS ANDEL AF AFDELINGSKONTINGENTET  
Enkeltmedlem 40 kr.  
Familiemedlem 80 kr.  
Støttemedlem 20 kr. 
 
HB’s forslag til kontingentsatser blev vedtaget, herunder forslag om 
kontingentbonus-pulje: 
 
Forslag til kontingentbonus-pulje til afdelingerne: Når afdelingen har 
dokumenteret alle deres medlemmer jf. afdelingsvedtægterne for Landsforbundet 
DUI-LEG og VIRKE, opnås 50% rabat på kontingentet til Landsforbundet. Når 
afdelingen har indsendt materialer til afdelingsarkivet jf. afdelingsvedtægterne for 
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE, opnås yderligere 50% rabat på kontingentet til 
Landsforbundet. 
 
PUNKT 8: FASTSÆTTELSE AF BUDGET FOR 2019 OG 2020  
8.1. Godkendelse af Regnskab 2016 – 2017 
Status og balance for regnskabet medtages i præsentationen til næste Landsmøde 
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Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 
 
8.2. Præsentation af rammebudget for 2019 og 2020 for Landsforbundet  
HB har valgt at fremlægge rammebudgettet til orientering og forståelse af de 
økonomiske prioriteringer. 
Den nyvalgte formand pointerede at det ikke var intensionen at skabe underskud 
Mål i 2020: 50 afdelinger og 2.000 medlemmer som grundlag for DUFansøgning. 
 
Uddannelse skal prioriteres i den kommende Landsmødeperiode. 
Det nye HB vil ligeledes satse på ansøgninger og fundraising om økonomisk støtte 
andre steder end fra DUFmidlerne. 
DUF vil i løbet af året udbyde uddannelsestilbud til vores afdelinger/medlemmer. 
Der blev opfordret til at huske at bruge de lokale muligheder for at ansøge om 
tilskud til uddannelse 
 
Ankersminde’s drift fremgår ikke af regnskabet, da det ligger i et selvstændigt 
regnskab. 
 
Rammebudgettet er taget til efterretning 
 
PUNKT 9: ANDRE INDKOMNE FORSLAG OG UDTALELSER  
9.1. Udtalelser  
 
UDTALELSE TIL DUI-LEG OG VIRKES LANDSMØDE 2018 

 
Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil gerne være 
børnenes statsminister. Det er DUI-LEG og VIRKE rigtig glade for.  
 
Det er en udtalelse, som forpligter – og vi har også store 
forventninger og konkrete krav til landets kommende statsminister.  
 
Implementer FN-konventionen om Barnets Rettigheder 
Hvis Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister, bør hun som 
det første implementere FN-konventionen om Barnets Rettigheder i 
dansk lovgivning. 
 
På den måde vil hun vise, at hun mener det seriøst, når hun siger, at 
hun vil være børnenes statsminister. 
 
Men der er mange andre ting, som Mette Frederiksen skal lave om 
på, hvis ikke bare det der med at være børnenes statsminister, blot 
skal være en popsmart titel. 
 
Fjern kontanthjælpsloftet og genindfør fattigdomsgrænsen 
Børn skal ikke opvokse i fattigdom. Derfor opfordrer vi Mette 
Frederiksen til som statsminister at fjerne kontanthjælpsloftet.  
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I Danmark vokser op imod 62.000 børn op i fattigdom. Antallet af 
børn i fattigdom voksede markant, da der blev indført 
kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225 timers-regel. 
 
På bare ét år er antallet af etårs-fattige børn steget med 10.500, og i 
2013 var tallet nede på blot 8.500 børn. Det betyder, at der i 2016 
var 48.300 etårs-fattige børn. En stor del af forklaringen på den 
rekordhøje stigning er kontanthjælpsloftet1. 
 
Børn, der vokser op i fattigdom, får ikke de samme muligheder som 
andre børn. Flere undersøgelser fra bl.a. Aarhus Universitet viser, at 
børn, der vokser op i fattigdom, også får udfordringer senere i livet.  
 
FN’s børnekomite har også anbefalet Danmark at genindføre 
fattigdomsgrænsen. Børn har ret til en god og tryg barndom. Derfor 
skal ingen børn i Danmark vokse op i fattigdom. 
 
Børn skal ikke for en dommer eller i fængsel 
Børn skal ikke i fængsel. Derfor opfordrer vi Mette Frederiksen til 
som statsminister at fjerne Ungdomskriminalitetsnævnet. 
 
I juni 2018 indgik regeringen en politisk aftale om oprettelse af et 
Ungdomskriminalitetsnævn. Desværre er børnenes kommende 
statsministers parti, Socialdemokratiet, med i aftalen.  
 
Ungdomskriminalitetsnævnet ligner til forveksling en domstol. Det 
betyder, at børn mellem 10 og 14 år kan hentes af politiet og stilles 
foran et nævn. Nævnet kan afsige en ”dom” på baggrund af en 
mistanke – og uden en person, der kan være forsvarer for barnet. 
Det er i den grad et frontalt angreb på børns retssikkerhed.  
Børn, der er kommet ud på et sidespor, skal hjælpes tilbage på sporet 
og tilbage til fællesskabet. De skal ikke foran en dommer.   
 
DUI hjælper gerne til 
DUI er glade for at Mettes udmelding og glæder os til samarbejdet 
med børnenes Statsminister. 
 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

 
 
Ændringsforslag fra Redaktionsudvalget. 
Hvert hovedpunkt deles op til egen pressemeddelelse 3 selvstændige 
pressemeddelelser. 
 

                                                        
1 Avisen.dk 15. januar 2018 - https://www.avisen.dk/rekordmange-danske-boern-lever-under-
fattigdomsgraen_479708.aspx  
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Enstemmigt vedtaget 
 
9.2. Andre indkomne forslag  
Forslag til mandat for kritisk revision. HB 
Enstemmigt vedtaget 
 
PUNKT 10: VALG  
10.1. Valg af forbundsformand 
Ann Urbrand, Østerbro 
 
10.2. Valg af 2 næstformænd  
Gitte Petersen 
Rasmus Kjeldsmark 
 
10.3. Valg af 10 hovedbestyrelsesmedlemmer  
Anders Søndervang,  Avedøre  45 Stemmer 
Dorthe Ølgaard Lassen,  Cirkus Arcus  47 Stemmer 
John Eriksen,   Munkebo  48 Stemmer 
Kimmie Tudborg Valverde,  Vejen  47 Stemmer 
Kirsten Hansen,  Thorsø  46 Stemmer 
Lene Paludan Hastrup,  International og børnepolitiks afdeling 43 Stemmer 
Lis Olesen,   Rødovre 22 Stemmer ikke valgt 
Mie Jørgensen,  Højstrup 60 Stemmer 
Nina Jespersen,  Munkebo 39 Stemmer 
Sebastian Jul,   Aarhus  63 Stemmer 
Tinna Glisbo,   Holbæk  52 Stemmer 
 
Suppleant  
Lis Olesen, Rødovre Valgt 
 
10.4. Valg af 2 kritiske revisorer  
Catharina Bengtsson, Helsingør Valgt 
Poul Olsen Valgt 
 
10.5. Valg af 2 suppleanter for de kritiske revisorer  
Ingen valgt 
 
10.5. Valg af statsautoriseret revisor  
RI, Revisions Instituttet Valgt 
 
PUNKT 11: LANDSMØDE 2020  
11.2. Fastlæggelse af dato for næste Landsmøde 
Der blev ikke præsenteret dato og stedet for Landsmødet 2020, men blevet givet 
lovning på, at begge dele meldes ud i god tid. 
Forsamlingen udtrykte ønske om fast tilmeldingsfrister. 
 
HB takkede dirigenter og Else-Marie og Karin Østerbro afd. for hjælpen med vores 
fortæring samt de kritiske revisorer og referenter. 


