
 
 
   

Referat for Landsmøde 2016 

REFERAT FOR LANDSMØDE 2016 
 

Terminologi 
Forslaget vedtaget; mere end 2/3 af de stemmeberettigede har stemt for 
Forslaget forkastet; mere end 2/3 af de stemmeberettigede har stemt imod 

 
 

Punkt 1: Vedtagelse af forretningsorden 
Ændringsforslag 1 - Fra Ølstykke 
 
1. Landsmødet vælger 2 dirigenter. 

Tilføjelse: 

For at være valgbar til dirigent, skal man være upartisk og må ikke repræsentere en af medunderskiverne på 
et af de forslag der skal behandles på landsmødet. 

Forslaget forkastet 
 
Ændringsforslag 2 - Fra Ølstykke 
 
6. 
 
Tilføjelse: 

Ved hovedforslag til vedtægter forstås, et forslag til ændring af højst en paragraf. Har man ændringer til flere 
paragraffer, skal disse indsendes som individuelle forslag. 
 
Imødekommet med følgende tekst: 
 
Ved hovedforslag til vedtægter forstås, et forslag til ændring af højst en paragraf. Behandlingen skal foregå 
paragraf for paragraf. Inden igangsættelse af afstemning om vedtægter, gennemfører landsmødet en debat 
om formålet med vedtægtsændringen 
 

Forslaget vedtaget 
 
 
Forretningsordenen blev efterfølgende enstemmigt vedtaget 
 
 
Punkt 2: Konstitueringer 
 
Punkt 2.1 Valg af 2 dirigenter 
  
Peter Palshøj (International Afdeling) og Ivan Bøgh (FU, HB og Hvissinge Afdeling) 
 
Martin Welling fra Ølstykke afd. foreslog Marianne Halkjær som dirigent i stedet for Ivan Bøgh. 
 
Ivan Bøgh valgtes med 69 stemmer, Marianne fik 24 stemmer, 1 stemte blank og 1 stemte ikke. 
 
Punkt 2.2 Valg af 2 sekretærer 
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Tanja Bachmann Hansen (Vejen Afdeling) og Ann Urbrand (Østerbro Afdeling) 
 
Punkt 2.3 Valg af stemmetællere og stemmeudvalg 
 
Stemmetællere er personen yderst til højre ved bordene 
Stemmeudvalg er Klaus Lüth, Sebastian Nielsen, Jessi Sørensen og Per Nielsen  
 
Punkt 2.4 Valg af redaktionsudvalg for udtalelser mm. 
 
Sune Bøgh (HB, Region Øst og Gladsaxe Afdeling), Helle Christensen (Aalborg Afdeling), 
Lone Søndergaard (FU, HB og Vejen Afdeling) og Johanne Mortensen LUU 
 
 

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden m.v. 
Godkendelse af indkaldelse – godkendt  

Godkendelse af dagsorden – godkendt med dirigentens bemærkninger 

Godkendelse af tidsplan – godkendt  

 

Hilsner til Landsmødet: 
 

Kurt Frantzen fra Framfylkningen sendte sin hilsen til landsmødet. 

Lizette Risgaard, formand for LO sendte en videohilsen 

Mogens Jensen, næstformand for socialdemokraterne sendte en videohilsen 

 

Punkt 4: Beretning 
Beretning for Landsmødeperioden 2012-2016 for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 

 
Den mundlige beretning blev fremlagt af Stig Møller, med indslag fra Lands Børneudvalget og Lands 
Ungdomsudvalget 

 
Godkendelse af beretning 

Beretningen enstemmigt godkendt 
 

Punkt 5: Målprogram 

Behandling af målprogram 2016-2018, samt indkomne forslag 

 
Ændringsforslag fra Københavns Fællesledelse 
 
Forslag 1 – Prioritering af mål - 
 
Følgende tekst eller lign tilføjes med ny overskrift efter ”Indledningen” 
 
Prioritering af målene 
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Landsmødet har lavet en prioritering af de forskellige mål i målprogrammet, som hovedbestyrelsen og den 
kommende ledelse i DUI skal forholde sig til, hvis der i den kommende landsmødeperiode ikke er kræfter til 
at nå alle de besluttet mål. 
Målene er prioriteret efter følgende 3 prioriteringer: 
 
A - Mål med denne prioritering forventes at været nået inden næste Landsmøde 
B - Mål med denne prioritering forventes som minimum at være påbegyndt inden næste Landsmøde 
C - Mål med denne prioritering, kan nedprioriteres hvis der ikke er kræfter til det 
 
Prioritering er sket ved afstemning på landsmødet. Når målprogrammet er færdigbehandlet sættes 
vigtigheden af de enkelte mål til afstemning 
 
Stemmer man for et mål, synes man at det er et vigtigt mål der skal gennemføres i den kommende 
landsmøde periode.  
 
Stemme procenten regnes ud i forhold til tilstedeværende i landsmødesalen under afstemningen. 
 
100%-75% = A prioritet 
74%-50% = B prioritet 
49%-0% = C prioritet   
 
Hovedbestyrelsen forpligtes samtidig til ved næste landsmøde at give en status på de enkelte mål. 

 
Forslaget trukket 

 
Hovedbestyrelsen vil på det førstkommende HB-møde lave en prioritering af 
målprogrammet med udgangspunkt i det trukkede forslag. 
 
Ændringsforslag til Målprogram 2016 fra Region Nord 

 

Generelt skal vi tydeliggøre de konkrete mål og succeskriterier 

s.5 Det landsdækkende børneudvalg/ungdomsudvalg -  det bør være en opgave for 
ungdomsudvalgene at styrke, REVIDERE, udvikle og fastholde Børnedemokrati. 

Motivation: vi har alt for længe udskudt en reel revision af børnedemokratiet. Det bør være på høje tid 
at gøre demokratiet mere reelt. 

s. 6. Fællesaktiviteterne:  hvordan sikre vi at alle afdelinger får mulighed for at blive inviteret med i et 
forpligtende fællesskab. Er det en opgave for HB, landsforbundet eller medlemskontaktcentret? 

Generelt er afsnittet om fællesaktivteter noget rodet. Et er visionen omkring samarbejdet, noget andet 
er hvordan vi konkret får det sat igang, specielt over de afdelinger, som ligger langt væk fra andre 
afdelinger, eller som idag ikke deltager i fællesskabet. 

s. 7 Sundhed.  Skal være konkret - her giver det ikke nogle konkrete henvisninger til hvordan vi 
konkret bliver et mere sundt DUI. 

Hvad med alkoholpolitiken? 

s. 8 Internationalt -  drop ordet muligvis ved Bisnapgaard.  

s. 11 Regnskabsassistance 

Desuden SKAL (i stedet for bør) alle afdelinger være med på den centrale kontingent opkrævning. 
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Forsalget arbejdes ind i målprogrammet  
 
Ændringsforslag fra Helsingør og Hvissing afd. 
S.6, L 8 Læring erstattes af sang 
S 6, L 22  Læring erstattes af sang 
S 5, L 5 …..er den overordnede målsætning vidensdeling f.eks. med fokus på sang, leg…….. 
 
Overordnet ”bør” erstattes af ordet ”skal” 
Forslaget er vedtaget 

 
Godkendelse af målprogram for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 2016 – 2018 
 
Det samlede målprogram blev enstemmigt vedtaget 
 
Da tidsplanen for debatten om målprogrammet ikke blev brugt – blev der foreslået at man alligevel 
lod landsmødet prioritere målene. 
Dette blev sat til afstemning – men blev forkastet 

 

Punkt 6: Love 

Behandling af indkomne ændringsforslag til Hovedbestyrelsens vedtægtsforslag 

 

Behandlingen af vedtægterne startede med en generel debat inden behandlingen af 

ændringsforslagene. 

 

Vedtægter for Landsforbundet 

 

Stillet af Ølstykke 

§ 1: Formål og værdier 
Stk. 1 Formål 
DUI-LEG og VIRKE er en organisation for hele familien, der har til formål at fremme fællesskab, tolerance og 
solidaritet. Via aktiviteter, primært rettet mod børn og unge, arbejder DUI-LEG og VIRKE for at udvikle 
medlemmerne til at blive demokratiske medborger der tager medansvar i samfundet.  

Stk. 2 Værdier 
DUI-LEG og VIRKE er en del af Arbejderbevægelsen og vi arbejder derfor ud fra samme værdigrundlag, 
med særligt fokus på:  

- Fællesskab og solidaritet på tværs af sociale, kulturelle og fysiske skel 
- Børn og unges rettigheder og indflydelse 
- Aktiviteter der giver familien mere samvær og indhold i fritiden 
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Natur og forurening, samt hvordan vi kan værne om miljøet 

 
Forslaget forkastet 
 
 
 

 
Stillet af HB 
§ 1: LANDSFORBUNDETS FORMÅL 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der på 
arbejderbevægelsens demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål: 

• at organisere fritidsaktiviteter for børn, unge, familier og andre voksne overalt i landet, 
• at udvikle børn og unge til selvstændig tænken og skaben, samt deres evner til at samarbejde og 

fungere med andre, 
• at øge børns og unges rettigheder og indflydelse, 
• at arbejde for lige muligheder for alle børn, unge og familier, samt at sikre børn og unge retten til 

beskyttelse overlast, 
• at udbygge solidariteten med de socialt dårligst og svagest stillede, 
• at organisere aktiviteter, der giver familien større samværsmuligheder og indhold i fritiden, 
• at arbejde for at sikre alle verdens børn ret til at leve i fred og frihed, 
• at udbygge respekten for, og tolerancen og solidariteten med andre mennesker, 
• at udbygge børns og unges kreative evner til at udtrykke sig, 
• at fremme fællesskabet,  
• at styrke samarbejde ved at organisere motionsorienterede idrætsaktiviteter som et alternativ til den 

eliteorienterede konkurrenceidræt, 
• at fremme børns og unges holdning til ligestilling 
• at arbejde for et samfund med politisk, økonomisk, socialt og kulturelt demokrati. 
• at arbejde for en samlet børnepolitik 

      Forslaget vedtaget 
Stillet af HB 
§ 2: LOGO   
"De dansende børn"  
Det eneste officielle bomærke for organisationen DUI-LEG og VIRKE er "De dansende Børn".  
 

Forslaget vedtaget  
 

Stillet af Region Syd: 

§3 LANDSFORBUNDETS OPBYGNING 
Stk. 1 Opbygning 
Landsforbundet DUI – LEG og VIRKE består af: 
-Afdelinger 
- Fællesledelser 
- Medlemmer 
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Der begæres skriftlig afstemning – forslaget vedtaget med 69 stemmer for, 21 imod, 2 har 
undladt at stemme. 
 
Stillet af HB 
§3 LANDSFORBUNDETS OPBYGNING 
Nyt stk. 2 – Fællesledelser 
Hvis der kan opnås lokale enighed, kan der oprettes kommunale fællesledelser. 
 
Vedtaget med regions syd’s forslag om at ordet ”kommunale” undlades i sætningen.  
 
Stillet af HB 
§ 3: LANDSFORBUNDETS OPBYGNING   
Stk. 1 Opbygning  
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE består af:   

• Afdelinger  
• Medlemmer   

Stk. 2 Landsforbundet skal godkende enheder  
Alle organisatoriske enheder, der ønsker at være en del af DUI-LEG og VIRKE, ved direkte eller indirekte 
tilknytning, skal godkendes af Hovedbestyrelsen og er forpligtet til at indsende regnskab og referat, godkendt 
på deres årsmøde/generalforsamling.  Venneforeninger der er etableret efter landsmødet 2012 er pligtig til at 
tilhøre Landsforeningen DUI-LEG og VIRKEs Venner.   
 

Vedtaget med ovenstående ændringer 
 
Stillet af HB 
Stk. 3 Oprettelse af afdelinger  
Afdelinger kan oprettes geografisk og/eller aktivitets- og aldersmæssigt.    
 

Forslaget vedtaget 
 
  
Stillet af HB 
Stk. 4 Organisationsmedlemmer  
Organisationer i arbejderbevægelsen kan tilslutte sig som organisationsmedlemmer. 
 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Region Syd 
§ 4: LANDSMØDET   
 
Stk. 2 
Delegerede til landsmødet 
Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 delegerede fra hver afdeling, 1 delegeret fra hver 
fællesledelse. Alle disse har stemmeret. De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret. Vedtægter for 
fællesledelser forbliver uændret. 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af region syd 
§ 4: LANDSMØDET   
Stk. 3  
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Gælden skal være betalt  
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 

Forslaget vedtaget. 

 
 
Stillet af HB  
§ 4: LANDSMØDET   
Stk. 4  
Landsmødets indhold  
Landsmødet godkender beretning for den forløbne landsmødeperiode.  
Landsmødet vedtager vedtægter, målprogram, retningslinjer for samt fastsætter minimumskontingent for 
DUI-LEG og VIRKE i den kommende landsmødeperiode. 
 
Tidsfrist for indsendelse af forslag  
Hvis hovedbestyrelsen har forslag, der ønskes behandlet af landsmødet, skal disse være Landsforbundet i 
hænde, så de kan udsendes til afdelinger senest 6 måneder før det ordinære landsmøde. Hvis afdelingerne 
har forslag, der ønskes behandlet af landsmødet, skal disse være Landsforbundet i hænde senest 4 
måneder før landsmødet.   
 
Tidsfrist for udsendelse af forslag  
Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen udsendes senest 6 måneder før de ordinære landsmøder. Indkomne 
forslag fra afdelingerne udsendes senest 5½ måned før landsmødet.    
 
Fremsættelse af ændringsforslag  
Eventuelle ændringsforslag fra afdelingerne eller hovedbestyrelsen skal være landsforbundet i hænde 
senest 4 uger før landsmødets start. 

Forslag er vedtaget med følgende ændringer: 

 

Stillet af Kimmie Jul, Vejen, Rikke Ørebro, Nordborg, Simon Pedersen, Vejen 

Stk. 4 

Tidsfrist for udsendelse af forslag 

Indkomne forslag fra afdelingerne udsendes senest 5½ måned før landsmødet.    

Ændres til 

Indkomne forslag fra afdelingerne udsendes senest 2 måned er før landsmødet 

 
Stillet af Region Nord 
§ 4: LANDSMØDET   
Stk. 5 
Valg på landsmødet 
På landsmødet vælges forbundsformand, 2 næstformænd og 10 hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 
suppleanter samt 2 kritiske revisorer. Disse skal være myndige og medlemmer af DUI-LEG og VIRKE. 
Hovedbestyrelsens sammensætning skal tilstræbes at have en køns, alders og geografisk bredte. 
 

Forslaget vedtaget 
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Stillet af Ølstykke 

Stk. 5 Valg på landsmødet  
 
Afgang i perioden  
I tilfælde af forbundsformandens eller en af næstformændenes afgang i landsmødeperioden skal regionerne, 
fællesledelserne og afdelingerne informeres om dette inden for en uge. Hovedbestyrelsen vurdere om der 
skal konstitueres en midlertidig erstatning frem til næste landsmøde eller om der skal indkaldes til 
ekstraordinært landsmøde.   
Vedtaget med tilføjelse fra HB. 
I tilfælde af formandens, en af næstformændenes eller HB-medlemmernes afgang i landsmødeperioden, 
skal afdelingerne med mindst 1 måneds varsel have mulighed for at indstille kandidater.    
 

Forslaget vedtaget, men ordet regionerne udgår 
 
Stillet af HB 
§ 4: LANDSMØDET   
Stk. 5 
Valg af revisionsfirma  
Landsmødet vælger et statsautoriseret revisionsfirma.    
 

Forslag vedtaget 
 
 
Stillet af HB 
§ 4: LANDSMØDET   
Stk. 5 

Hvem er valgbare? 
Kun medlemmer, der er til stede ved landsmødet, eller som har givet skriftligt tilsagn til landsmødet, kan 
vælges. Alle valg gælder for hele landsmødeperioden. 

Forslag vedtaget 
 
Stillet af Ølstykke 
§ 4: LANDSMØDET   
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. 
       Forslag vedtaget 
 

Stillet af Ølstykke 

§ 5: Landskonference  

Slettes 

Denne paragraf slettes helt og resterende paragrafnummer rykker et stykke 

      Forslaget vedtaget 
Stillet af Hvidovre 
 
§ 5: HOVEDBESTYRELSEN   
Stk. 1  
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Hovedbestyrelsens sammensætning  
Hovedbestyrelsen, der er DUI-LEG og VIRKEs øverste myndighed mellem landsmøderne, består af 
formandsskabet og 10 HB-medlemmer valgt på landsmødet, samt formanden for Landsungdomsudvalget.   
Vedtaget med følgende ændring: 
 
Ændres til 

”samt formanden og et medlem for Landsungdomsudvalget.”   

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Region Nord 
§ 5: HOVEDBESTYRELSEN   
Stk. 2 
Afholdelse af hovedbestyrelsesmøder  
Der afholdes ordinært hovedbestyrelsesmøde mindst 6 gange årligt.  

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Ølstykke 

Tilføjes nyt stk. 3, resterende stykker rykkes et stykke 

LandsBørneUdvalget kan til en hver tid kræve besøge af repræsentanter fra hovedbestyrelsen på et af 
deres udvalgsmøder. 

Forslaget vedtaget 

Ændringsforslag til ovenstående stillet af Minna Busted, Helsingør 

Tilføjes: 
Ligeledes kan Landsbørneudvalget til enhver tid kræve deltagelse og taletid til et af hovedbestyrelsens 
møder 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af region nord 
§ 6: Hovedbestyrelsen 
 

Stk. 3  
Hovedbestyrelsens opgaver  
Hovedbestyrelsen behandler regnskab og budget, holder kontakt til siddende udvalg samt godkender 
arbejdsplanen for Landsforbundets aktiviteter efter de af landsmødet vedtagne overordnede retningslinjer.  

Forslaget vedtaget 
 
 
Stillet af Ølstykke 
§ 6: Hovedbestyrelsen 
Stk. 4 Ansættelse af personale  
Følgende ændres: 

Hovedbestyrelsen ansætter Landsforbundets personale. Hovedbestyrelsen fastsætter de overordnede 
arbejds- og indsatsområder på Forbundskontoret. 

Forslaget forkastet 
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Stillet af HB 
§ 6: Hovedbestyrelsen 
Stk. 4  
Ansættelse af personale  
Hovedbestyrelsen ansætter Landsforbundets daglige ledelse. Hovedbestyrelsen fastsætter de overordnede 
arbejds- og indsatsområder på Forbundskontoret. Formandsskabet ansætter kontorets øvrige personale. 
Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af Forbundskontoret.  
  

Forslaget vedtaget 
 

Stillet af Region Nord 
§ 6: Hovedbestyrelsen 
Stk. 6  
Børneudvalg og ungdomsudvalg  
Landsbørneudvalget  
Der vælges et landsbørneudvalg af og blandt de 6 - 13 årige, med det formål, at skabe aktiviteter for 
børnene i denne aldersgruppe. Udvalget sammensættes således: Landsbørneudvalget består af 
udvalgsformanden og 9 medlemmer der er valgt geografisk bredt. Formanden vælges af hovedbestyrelsen 
for en 1-årig periode, efter indstilling fra Landsbørneudvalget. 
Medlemmerne vælges på skift for en to-årig periode. 
 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Region Nord 
§ 6: Hovedbestyrelsen 
Stk. 6  
… 
Landsungdomsudvalg 
Der vælges et landsungdomsudvalg af og blandt de 14 - 22 årige, med det formål, at skabe aktiviteter for de 
unge i denne aldersgruppe. Medlemmerne vælges på skift for en to-årig periode. 
 
Udvalget sammensættes således: Landsungdomsudvalget består af udvalgsformanden og 9 medlemmer, 
der er valgt geografisk bredt. Formanden vælges af hovedbestyrelsen for en 1-årig periode, efter indstilling 
fra Landsungdomsudvalget 
 
Landsungdomsudvalgets forretningsorden  
Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 
landsungdomsudvalget. 
 

Forslaget vedtaget 
 

Stillet af HB 
§ 6: FORMANDSSKABET  
Stk. 1  
Formandsskabets sammensætning   
Formandsskabet består af forbundsformanden og 2 næstformænd, der vælges af landsmødet.   
 
Stk. 2  
Ledelsen af Landsforbundet  
Under ansvar over for hovedbestyrelsen varetager Formandsskabet Landsforbundets daglige ledelse.    
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Formandsskabets forretningsorden 
Formandsskabet fastsætter selv sin forretningsorden, der fremlægges i hovedbestyrelsen.  
  
Stk. 3  
Landsforbundets tegningsregler  
Med bindende virkning for Landsforbundet tegner forbundsformand og en næstformand i forening 
organisationen. Dette gælder også med hensyn til køb, salg og pantsætning af ejendomme efter en 
hovedbestyrelsesbeslutning herom.  
 

      Forslaget vedtaget 
 

Stillet af HB 
§ 7: MEDLEMSKAB OG KONTINGENT   
Stk. 1  
Optagelse af medlemmer  
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.   
 
Vedtaget med følgende ændringer fra Ølstykke: 
Enkeltpersoner optages i afdelinger og fællesledelser. 
 
Stillet af HB 
§ 7: MEDLEMSKAB OG KONTINGENT   
 
Stk. 2  
Optagelse af organisationsmedlemmer  
Landsdækkende og regionale organisationsmedlemmer tilsluttes Landsforbundet. Lokale 
organisationsmedlemmer tilsluttes afdelingen. Hvis der ikke forefindes en afdeling, tilknyttes lokale 
organisationsmedlemmer Landsforbundet.   
 

Forslaget vedtaget 
 
 

Stillet af Ølstykke 

§ 13: Organisationens ophør 
 
Ophør 
I tilfælde af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE’s ophør skal organisationens aktiver overdrages til 
eventuelle resterende afdelinger eller fællesledelser fordelt i forhold til antal medlemmer under 30 år, ved 
medlemsopgørelsen året før landsmødets afholdelse. 
Er der ingen afdelinger tilbage skal organisationens aktiver overdrages til anden børne- og 
ungdomsvirksomhed, uddannelsesformål eller andet almennyttigt formål inden for arbejderbevægelsen efter 
landsmødets beslutning.   
 
Vedtaget med følgende stemmer: 62 for, 25 imod og 6 har undladt at stemme. 
 
 

Godkendelse af vedtægter for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 
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Det samlede vedtægtssæt blev vedtaget med 1 stemme i mod 
 

 
Ændringsforslag for afdelinger 
 
Stillet af Ølstykke 
Afdelingens formål 
 
§ 1: Formål og værdier 
DUI-LEG og VIRKE [afdeling] har, med udgangspunkt i DUI-LEG og VIRKE Landsforbunds formål og 
værdier, til formål at afholde lokale aktiviteter der fremmer fællesskab, tolerance og solidaritet. Afdelingen 
engagere lokale kræfter til at lave aktiviteter der skaber gode og trygge rammer for de lokale medlemmer. 
 

Forslaget forkastet 
Stillet af HB 
 
§ 1: FORMÅL 
Afdelingens formål 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der på 
arbejderbevægelsens demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål: 

• at organisere fritidsaktiviteter for børn, unge, familier og andre voksne overalt i landet, 
• at udvikle børn og unge til selvstændig tænken og skaben, samt deres evner til at samarbejde og 

fungere med andre, 
• at øge børns og unges rettigheder og indflydelse, 
• at arbejde for lige muligheder for alle børn, unge og familier, samt at sikre børn og unge retten til 

beskyttelse overlast, 
• at udbygge solidariteten med de socialt dårligst og svagest stillede, 
• at organisere aktiviteter, der giver familien større samværsmuligheder og indhold i fritiden, 
• at arbejde for at sikre alle verdens børn ret til at leve i fred og frihed, 
• at udbygge respekten for, og tolerancen og solidariteten med andre mennesker, 
• at udbygge børns og unges kreative evner til at udtrykke sig, 
• at fremme fællesskabet,  
• at styrke samarbejde ved at organisere motionsorienterede idrætsaktiviteter som et alternativ til den 

eliteorienterede konkurrenceidræt, 
• at fremme børns og unges holdning til ligestilling 
• at arbejde for et samfund med politisk, økonomisk, socialt og kulturelt demokrati. 

at arbejde for en samlet børnepolitik 
 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Ølstykke 
§ 3: Medlemskab 
Hvem kan optages som medlem? 
Som medlemmer kan optages alle der ønsker at deltage i vores aktiviteter eller som ønsker at støtte vores 
arbejde. Det er også muligt at optage organisationer og virksomheder som medlem hvis de ligeledes ønsker 
at støtte vores arbejde. 
 

Forslaget trukket 
Stillet af HB 
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§ 3: MEDLEMSKAB 
Hvem kan optages som medlemmer? 
Som medlemmer kan optages personer og lokale organisationer i arbejderbevægelsen, der ønsker at 
arbejde for opfyldelse af formålsparagraffen, og som betaler det fastsatte kontingent. 
 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Ølstykke 
Opgaver 
§ 4: Opgaver 
Paragraffen slettes helt 
 
 Forslaget trukket 
 
Stillet af HB og Ølstykke 
§ 5: AFDELINGSMØDET 
 
Stk. 1 
… 
Indhold på afdelingsmødet 
På afdelingsmødet aflægges der beretning om afdelingen og der fremlægges planer for det fremtidige 
arbejde. Det reviderede regnskab, bestående af driftsregnskab og status, fremlægges skriftligt til 
afdelingsmødets godkendelse.  
 

Forslaget vedtaget 
 
 
 
 
 
Stillet af Ølstykke 
Afdelingsmødet 
§ 5: Afdelingsmødet 
 
Stk. 2 Medlem min. en måned  
Stemmeret betinges dog af, at man har været medlem i mindst 1 måned. 
 
 Forslaget forkastet 
 
 
Stillet af Region Nord 
 
Stk. 3 
… 
Børne- og ungdomsrepræsentant i bestyrelsen 
Derudover kan vælges for en 2-årig periode 2 børne- og ungdomsrepræsentant.  
 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Østykke 
Afdelingsmødet 
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§5 Afdelingsmødet 
Stk. 3 Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 
Afdelingens medarbejdere kan i sin midte vælge en repræsentant til bestyrelsen for 1 år. Medarbejder-
repræsentanten indgår som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. 
 

Forslaget vedtaget 
Stillet af HB Stk. 3  
Valg af bestyrelse og revisorer  
Afdelingsmødet vælger bestyrelsen, som har en 2-årig valgperiode. Formanden og kassereren vælges 
særskilt og afgår på skift. Disse skal være myndige. Desuden vælger afdelingsmødet minimum 1 
bestyrelsesmedlem samt 2 revisorer, som afgår på skift. Revisorerne skal være myndige.  
 

Forslaget vedtaget 
 
Valg af delegeret til landsmødet 
Når landsmødet er indkaldt, vælges 1 delegeret hertil.  
 

Rettes redaktionelt til 2. delegerede 
 
Stillet af Ølstykke 
Afdelingsmødet 
§5 Afdelingsmødet 
Stk. 6 Ekstraordinært afdelingsmøde 
Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes, såfremt bestyrelsen eller halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer eller hovedbestyrelsen finder det nødvendigt. 
 
 Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Ølstykke 
Afdelingsbestyrelsen 
§ 6: Afdelingsbestyrelsen 
Stk. 1 Bestyrelsens opgaver 
Bestyrelsen varetager afdelings daglige arbejde og sikre at alle de administrative deadlines over for bl.a. 
landsforbundet og kommunen bliver overholdt. 
 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Ølstykke 
Afdelingsbestyrelsen 
§ 6: Afdelingsbestyrelsen 
Stk. 4 Information til Forbundskontoret 
Efter afdelingsmødets afholdelse skal bestyrelsen indsende beretning, godkendt regnskab, samt navne og adresser på 
bestyrelsen til Landsforbundet.  
 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Ølstykke  
Afdelingsbestyrelsen 
§ 6: Afdelingsbestyrelsen  
Stk. 5 Kassererens opgaver 
Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende orienteret om regnskab, samt udarbejde et skriftligt regnskab, 
bestående af driftsregnskab og status til afdelingsmødet. 
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Forslaget vedtaget 

 
Stillet af HB 
§ 7: DEN PÆDAGOGISKE VIRKSOMHED 
Stk. 1  
Medarbejdere 
Afdelingens pædagogiske virksomhed bestrides under ansvar over for bestyrelsen af medlemmer, der 
ligeledes udstyres med Landsforbundets medarbejderkort og har en godkendt børneattest. 
 

Forslaget vedtaget 
Stillet af Ølstykke 
Den pædagogiske virksomhed 
§ 7: Den pædagogiske virksomhed 
 
Stk. 1 Regler for medarbejder 
Landsforbundet har overblik over hvilke regler der er for at kunne blive medarbejder i en afdeling, med 
hensyn til forsikring, medarbejderkort og børneattester. Se Landsforbundets vedtægter. 
 
 Forslaget vedtaget 
 
Stillet af Ølstykke 
Stk. 2 Godkendelse af medarbejder 
Med udgangspunkt i reglerne nævnt i stk. 1 beslutter afdelingen selv hvordan de godkender deres medarbejder, dog kan 
resultatet af tjekket i børneattesterne underkende denne beslutning. 
 
 Forslaget forkastet 
Stillet af HB 
Stk. 2  
Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 
Medarbejdere kan af sin midte vælge en repræsentant til bestyrelsen for 1 år. 
 

Falder væk redaktionelt – med henvisning til Ølstykkes forslag i §5 
Stillet af Ølstykke 
Uddannelse 
§ 8: Uddannelse 
Uddannelsesplan for medarbejdere 
Afdelingen er ansvarlig for, at videreformidle relevante kursustilbud og skal opmuntre medarbejderne til at 
deltage i disse.   
 

Forslaget forkastet 
 
Stillet Af Ølstykke 
Hytter og grunde 
§ 9: Hytter og grunde 
Stk. 1 Disposition af ejendomme og grunde 
Afdelingen disponerer selv med hensyn til salg, køb eller langvarige lejemål.   
 
 Forslaget trukket 
 
Stillet af HB 
§ 9: HYTTER OG GRUNDE 
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Stk. 1  
Disposition af ejendomme og grunde 
Afdelingen disponerer selv med hensyn til salg, køb eller langvarige lejemål. 
 
Information til Landsforbundet 
Landsforbundet skal orienteres om afdelingens dispositioner. 
 

Forslaget vedtaget 
 
Stillet af HB 
§ 12: OPHÆVELSE 
Det skal ske ved ophævelse af afdelingen  
Hvis en afdeling ønskes ophævet, skal det ske ved et ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde. 
Indkaldelse til afdelingsmødet skal ske med mindst 14 dages varsel med en motiveret dagsorden, hvor 
ophævelsen fremgår. Formandsskabet skal informeres om ophævelse af afdelingen før indkaldelse 
udsendes. 
 
Hvis en afdeling ophæves, overføres dens ejendelene til Landsforbundet.  
 

Forslaget forkastet 
 
Stillet af Ølstykke 
Ophævelse 
§ 13: Ophævelse 
Hvis en afdeling ønskes ophævet, skal det ske ved et ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde. 
Indkaldelse til afdelingsmødet skal ske med mindst 14 dages varsel med en motiveret dagsorden, hvor 
ophævelsen fremgår. Regionen og Forretningsudvalget skal informeres om ophævelsen af afdelingen før 
indkaldelse udsendes. 
Hvis en afdeling ligger stille eller ophæves, overføres dens ejendomme og værdier til fællesledelsen, såfremt 
afdelingen er tilsluttet en fællesledelse. Fællesledelsen kan umiddelbart disponere over ejendelene. Hvor en 
fællesledelse ikke findes, overføres ejendelene til regionen.  
 
Fællesledelser og regionen skal forvalte værdierne 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 vedtaget med den redaktionelle ændring regionen udskiftes med Landsforbundet 
 
 
De samlede vejledende vedtægter for afdelinger er enstemmigt vedtaget 
 
 
Ændringsforslag for fællesledelse 
 
Der var afstemning omkring bibeholdelse af vejledende vedtægter for fællesledelser. 
Forslaget blev vedtaget med 78 stemmer for 
 
 
Stillet af Ølstykke 
Fællesledelsens formål  
§ 1: Formål og værdier 
DUI-LEG og VIRKE [fællesledelse] har, med udgangspunkt i DUI-LEG og VIRKE Landsforbunds formål og 
værdier, til formål at øge samarbejdet på tværs af afdelingerne i fællesledelsen. Her har man mulighed for at 
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lave mere ressourcekrævende aktiviteter, idet man kan trække på flere afdelinger. Fællesledelsen har 
desuden til formål, at afdække muligheden for at starte nye afdelinger.  
 

Forslaget trukket 
 
 
Stillet af Ølstykke 
Fællesmødet 
Den nævnte del slettes helt  
 

Forslaget trukket 
 
Stillet af Ølstykke 
Fællesmødet 
§ 3: Fællesmødet 
Stk. 12 Information til Landsforbundet  
Beretning, regnskab samt navne og adresser på forretningsudvalget skal indsendes til regionen og 
Landsforbundet straks efter årsfællesmødets afholdelse. 
 

Ændres redaktionelt så regionen udgår 

 
Stillet af Ølstykke 
Repræsentation og tilskud 
§5: Repræsentation og tilskud 
 
Stykket slettes helt.  
 

Forslaget vedtaget 
 
 

Stillet af Ølstykke 
Repræsentation og tilskud 
§5: Repræsentation og tilskud 
 
Stk. 4 Optagelse af organisationsmedlemmer 
Fællesledelsen kan optage organisationer og virksomheder som organisationsmedlemmer, så længe disse 
støtter op om DUIs formål. Endelig beslutning om optagelse træffes på årsfællesmødet. 
 

Forslaget trukket 
 
 
De samlede vejledende vedtægter for fællesledelse er vedtaget med 2/3 af forsamlingens 
stemmer. 
 
Samtidig blev der fra Jens Jørn Ivarsen pointeret, at beslutningen om 1 delegeret til 
landsmødet indskrives i Fællesledelsens vedtægter. 
 
Der var tvivl omkring forsamlingen var opmærksom på at der i forslaget for ophævelse af 
afdelinger fra Ølstykke stod, at hvor en fællesledelse ikke findes overføres ejendelene til 
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regionen. Da regionerne er nedlagt, stemte forsamlingen enstemmigt om at ændre regioner 
til landforbundet i de vejledende vedtægter for afdelinger  
 
 

 

Punkt 7: Fastsættelse af kontingent 

7.1. Kontingentforslag for den kommende landsmødeperiode 
 
Hovedbestyrelsen foreslår en forenkling af kontingentet, således at der betales et ensartet 
kontingent i hele periode.  
Kontingentet bliver hermed uafhængig af tilskud/ medlemstal. 

 
Vejledende afdelingskontingent: 
Enkeltmedlem   300 kr. 
Familiemedlem   600 kr. 
Støttemedlem   150 kr. 
Organisationsmedlem 1000 kr. 
 
Fast afdelingskontingent 
Intromedlemsskab 75-150 kr. 
 
Forbundets andel af afdelingskontingentet 
 
Enkeltmedlem  40 kr. 
Familiemedlem  80 kr. 
Støttemedlem  20 kr. 

 
Forslaget vedtaget 

 

Punkt 8: Andre indkomne forslag og udtalelser 

8.1. Udtalelser  

Politisk udtalelse: vedtaget med følgende ændring: 

ubærligt byttes ud med uanstændigt. 

Intern udtalelse: vedtaget. 
 

8.2    Andre indkomne forslag – der ingen indkommende forslag 

Der var debat omkring midler fra de nedlagte regioner samt en påpegning til Landsforbundet om 

at oprette et register over allerede oprettet fællesledelser. 

Punkt 9: Valg 

Valg af forbundsformand 
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Lone Søndergaard Leth Nielsen (FU, HB og Vejen Afdeling) valgt med stående applaus 

 

Valg af 2 næstformænd 

Politisk næstformand: Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (International Afdeling) er enstemmigt valgt 
  

Organisatorisk næstformand: Mette Karlsen (HB og Struer Afdeling) Valgt med 60 stemmer  
 

Organisatorisk næstformand Gitte Petersen (HB og Aalborg Afdeling) 30 stemmer 
 

 

Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer (som konsekvens af nye vedtægter) 

Anders Søndervang 

Dorte Rasmussen 

Frank Jensen 

Gitte Petersen 

Ivan Bøgh 

Karsten Carlo Hansen 

Kimmie Junge Jul 

Kirsten Hansen 

Louise Divad 

Minna Høgh Busted 

 

Suppleanter  

1. Supp. John Eriksen 

2. Supp. Kim Kruse-Sørensen  

3. Supp. Niklas Halkjær  

 

Valg af 2 kritiske revisorer  
 
Nina Catharina Bengtson (Helsingør Afdeling) Valgt 
Ole Clausen (Roskilde Afdeling)  Valgt 
 

 

 

Valg af 2 suppleanter for de kritiske revisorer 

I tilfælde af at der er behov for suppleant, bemyndiges HB at finde disse. 

 

Valg af statsautoriseret revisor 

Revisionsinstituttet    Valgt 
   



, \.tG or, v1� 
(;)'U .f".,-

w L�L�J.RKE 
{,i,\'op:co£ '\

I., 

Punkt 10: Landsm0de 2016

26.-28. oktober 2018 i Vejen 

Evt. 

B0rn hjcelper b0rn formand. Siger tak til du i's venner. 

Landslcrwndet 
DUI-LEG OG VIRKE 

Svane•:ej 22 
2400 Kobenhavn NV 

Tlr.36 17 72 00 

\'J\'A'/.dUi.dk 

Formand for Aalborg opfordre til at der laves aktiviteter for unge til aktivitetsfestival. lndkomne 

forslag kan sendes til Helle Christensen 

Pamindelse om Omsorgssvigtet b0rn kursus 

Ros til forbundssekret�ren. 

,. 

Dirigent 

.,.._-;···?

() ! ( ,· -

/,,,,.v--�- 01 
., ,,,.-Ivan B0gh 

Dirigent 
... :, 
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