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FISKETORVET

LO/DUI-HUSET

COPENHAGEN ISLAND
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STEDET FOR AFHOLDELSE AF LANDSMØDET
Rammerne for dette landsmøde er på vores forbunds-
kontor, hvor vi har gode mødefaciliteter.

Landsmødet afholdes i LO/DUI-huset, Islands Brygge 
32D, 2300 København S med overnatning og festaften 
på Hotel Copenhagen Island, så alt er inden for 5 minut-
ters gåafstand.
 
BØRNEGRUPPE
For landsmødedeltagere der ikke er i stand til at ar-
rangere den nødvendige pasning af egne mindre børn 
hjemme, kan der tilbydes aktiviteter i en speciel børne-
gruppe under Landsmødet. Dette skal meddeles særskilt 
og skriftligt ved tilmeldingen. Aktiviteterne vil tage ud-
gangspunkt i gruppens deltagersammensætning.
 
TILHØRERE OG BØRNEGRUPPE PÅ LANDSMØDET
Da landsmødet afholdes i LO/DUI-huset er der en 
begrænsning med hensyn til, hvor mange der er plads 
til, og det vil derfor være ”først til mølle-princippet” ved 
tilmelding af tilhørere og børn til børnegruppen.
 
LANDSMØDEFEST
Lørdag aften vil der være landsmødefest med god mad 
og underholdning. Der er sørget for overnatning for alle, 
der ønsker dette.
 
OVERNATNING
På dette landsmøde er der sørget for overnatning til alle 
på Copenhagen Island. I udgangspunktet arrangeres der 

dobbeltværelse til alle.  Enkeltværelse kan arrangeres 
så længe hotellet har ledige værelser mod en merpris 
på 600 kr.

Se kortet på modsatte side.

Foran DUI-huset er der gratis 14 parkeringspladser. Der 
er ligeledes gratis parkering i området omkring DUI-hu-
set, mens parkering ved hotellet koster 150 kr. pr. døgn. 

TRANSPORT TIL OG FRA LANDSMØDET
Forbundskontoret arrangerer ikke fælles bustransport 
til og fra landsmødet i København. Deltagerne har selv 
ansvaret for at planlægge den nødvendige transport, 
men såfremt der er basis for det, må afdelingerne gerne 
slå sig samen og selv arrangere fælles transport.
 
HUSK at bestille DSB-billet og pladsreservation i god tid 
forinden landsmødets afholdelse.
 
Landsforbundet dækker den faktiske rejseomkostning 
(dog max. DSB-standard – eller ved kørsel i egen bil – 
når bilen fyldes op – i.h.t. Landsforbundet DUI-LEG og 
VIRKE’s ”Regler for møde- og transportgodtgørelse”) fra 
hjemstationen til Københavns Hovedbanegård og retur.
 
Såfremt der arrangeres fælles transport fra ens område, 
vil der ikke blive udbetalt transportgodtgørelse for kørsel 
i egen bil.

OP
LYSNINGERPR
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HVAD ER ET LANDSMØDE
Et landsmøde er et årsmøde/en generalforsamling for alle 
i DUI-LEG og VIRKE, hvor vi vælger en ny Hovedbestyrelse 
(også kaldet HB) og Formandskab (bestående af formand 
og 2 næstformænd) , og vi beslutter, hvad vi skal have 
fokus på de kommende år (strategien).

DUI-LEG og VIRKE holder landsmøde hvert andet år. Alle 
afdelinger må sende delegerede og landsmødedeltagere.

HVEM KOMMER PÅ LANDSMØDET
Alle medlemmer i DUI-LEG og VIRKE er inviteret med til 
Landsmøde. Delegerede (dem med stemmeret) er valgt 
af afdelingerne på årsmødet (ligger i foråret).

Der plejer at være cirka 100 deltagere på Landsmøder-
ne. De kommer fra hele organisationen: Ledere, bestyrel-
sesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, ansatte…

Du får et link til deltagerlisten, når du tilmelder dig 
Landsmødet. Listen opdateres løbende.

Vi håber meget, at DU også har lyst til at være med!

HVORFOR SKAL JEG TAGE PÅ LANDSMØDE?
Der er rigtig mange gode grunde til at tage med på 
Landsmødet. Først og fremmest er det her, de største 
beslutninger i DUI-LEG og VIRKE bliver truffet. Og det 
kan du være med til!

En anden meget vigtig grund til at komme til Landsmø-
det er, at du bliver proppet med masser af viden, gode 
idéer og inspiration, som du kan tage med hjem til  
din afdeling.

Derudover er Landsmødet en fantastisk mulighed for 
at møde medlemmer og ansatte fra hele DUI-LEG og 
VIRKE. Der bliver masser af socialt samvær, gode snakke, 
sang og grin – og du kommer til at mærke, at du er en 
del af et stort og stærkt fællesskab.
 

 

HVAD ER EN DELEGERET?
Alle deltagere på Landsmødet har ret til at tale, og alle 
har ret til at komme med ændringsforslag og forslag til 
resolutioner og udtalelser. Det er dog kun delegerede, 
der har stemmeret.

En delegeret er et DUI-LEG og VIRKE-medlem, der er 
blevet valgt af sin afdeling til at repræsentere afdelingen 
ved Landsmødet. Den delegerede bliver valgt ved gene-
ralforsamlingen i sin afdeling.

Kriterierne for at blive delegeret er, at man er medlem  
af DUI-LEG og VIRKE og valgt på afdelingens årsmøde.

ALLE AFDELINGER HAR 2 DELEGEREDE
Hvordan forbereder jeg mig bedst til Landsmødet?
Den bedste måde at forberede sig til Landsmødet er at 
læse dette materiale hjemmefra, og diskutere det med 
andre fra din afdeling. Måske dem, som du skal følges 
med til Landsmødet.

Har du/I en holdning til et eller flere af forslagene? Er 
der noget, som bør være anderledes? Noget, der kan  
blive bedre? Skarpere? 

Diskuter, diskuter – og giv udtryk for din holdning (måske 
fra talerstolen på Landsmødet).

Fortsættes 

OM 
LANDS
MØDETFA

Q



8

I er også mere end velkomne til at indsende forslag eller 
ændringsforslag via dette link:  
http://www.dui.dk/landsmoede-indsend-forslag/
 

HVEM STYRER ORDET PÅ LANDSMØDET?
Dirigenterne er ordstyrere på Landsmødet. Det er de to, 
der sørger for, at vi følger dagsordenen, og at vi over-
holder vedtægterne og forretningsorden (rammerne for 
afviklingen af Landsmødet).

Dirigenterne sidder lige ved talerstolen og giver ordet 
videre til den næste taler og fortæller, hvad det næste 
punkt på dagsordenen er.
 

MÅ JEG GÅ PÅ TALERSTOLEN?
Ja! Alle medlemmer i DUI-LEG og VIRKE har ret til at gå 
på talerstolen på Landsmødet. Alle har ret til at udtrykke 
deres holdning til forslagene fra hovedbestyrelsen og af-
delingerne. Også dig. Giv din mening til kende og deltag 
i demokratiet.

Rent praktisk: Hvis du vil sige noget fra talerstolen, så 
skal du udfylde en ”Jeg vil have ordet”-seddel. Sedlerne 
ligger fordelt på bordene i mødesalen på Landsmødet.
Når du har udfyldt en seddel, skal du give den til diri-
genten, der sidder lige ved talerstolen. Og så stiller du 
dig ellers bare i kø og venter på, at det bliver din tur til 
at sige noget.
 

HVAD ER ÆNDRINGSFORSLAG OG UDTALELSER?
Alle deltagere på Landsmødet kan komme med æn-
dringsforslag og forslag til udtalelser. Det kan man gøre 
både før og under Landsmødet.
 
ÆNDRINGSFORSLAG
Du kan stille ændringsforslag, hvis du er uenig i et for-
slag fra en afdeling, fællesledelse eller hovedbestyrelsen 
(HB). Alle forslagene står i materialet til Landsmødet.

Indsend ændringsforslag elektronisk ved at bruge dette 
link: http://www.dui.dk/landsmoede-indsend-forslag/ 

UDTALELSER
Du kan også komme med et forslag til udtalelser. Det 
er, hvis du synes, at DUI-LEG og VIRKE skal udtrykke 
eller mene noget i det offentlige rum. Det er altså mere 
politisk orienteret, og det kunne for eksempel være, at 
DUI-LEG og VIRKE skal udtrykke en holdning til børns 
rettigheder i folkeskolen.

Dit forslag vil så komme til afstemning på Landsmødet. 
Indsend din udtalelse elektronisk via dette link:  
http://www.dui.dk/landsmoede-indsend-forslag/ 

HVAD ER HOVEDBESTYRELSEN?
Hovedbestyrelsen er DUI-LEG og VIRKE overordnede le-
delse. Hovedbestyrelsen bliver valgt for to år ad gangen, 
og ved hvert Landsmøde vælges en ny hovedbestyrelse. 
Det skal vi også gøre i år.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for de ansatte i DUI-LEG 
og VIRKE, og det er for eksempel hovedbestyrelsen, der 
ansætter generalsekretæren.

Hovedbestyrelsen holder møde 6 gange om året. Her 
diskuterer de og iværksætter initiativer, der skal sikre,  
at vi i DUI-LEG og VIRKE realiserer vores vision.
 
Læs mere om hovedbestyrelsen arbejde her:  
http://www.dui.dk/hovedbestyrelsen/ 
 

HVORDAN STILLER MAN OP TIL 
HOVEDBESTYRELSEN (HB) OG FORMANDSKAB?

Vil du være med til at tegne DUI-LEG og VIRKE udadtil 
og indadtil og sætte dit fingeraftryk på organisationens 
udvikling? Så meld dig som kandidat til hovedbestyrel-
sen eller formandskabet!

Alle der er medlem af DUI-LEG og VIRKE, kan stille op  
til hovedbestyrelsen eller formandskabet. 

Og hvis du har lyst til det, så sig det i din afdeling, og  
så sørger de for at opstille dig ved til Landsmødet. Du 
kan opstille til hovedbestyrelsen frem til lørdag kl. 12  
på landsmødet.
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SÅDAN OPSTILLES EN KANDIDAT:

•   Vedkommende udfylder blanketten online  
http://www.dui.dk/wp-content/uploads/2018/06 
/kandidatopstilling-skabelon.doc og indsender en 
mail lm@dui.dk med overskriften “Kandidat til hoved-
bestyrelsen”

•   Det kan være en god idé, at afdelingen vælger kandi-
daten på årsmødet (eller et ekstraordinært årsmøde), 
men er ikke noget krav.

•   Skriv desuden i mailen, hvilken afdeling kandidaten 
opstilles af, og om opstillingen eventuelt støttes af 
andre afdelinger.

Vi glæder os til at modtage din opstilling.
 

HVAD BETYDER FORMALIA
Formalia er alt det formelle. Altså det, som er, som 
det er, og som ikke kan laves om. For eksempel er det 
formalia at stemme om at godkende forretningsordenen, 
før Landsmødet går i gang.
 

HVAD ER FORMANDSKAB
Formandskab er hovedbestyrelsens formand og de to 
næstformænd. De bliver valgt på Landsmødet. Det vil 
sige, at vi vælger både medlemmer til hovedbestyrelsen 
og formandsskabet på landsmødet.

HVAD ER FORRETNINGSORDEN
En forretningsorden er det, der står i vores vedtægter, 
at vi helt formelt skal gøre, når vi er på Landsmøde. 
For eksempel at vi skal vælge en ny hovedbestyrelse. 
Landsmødet indledes som regel med at man vedtager 
forretningsordenen.

Den endelig forretningsorden for landsmødet, vedtager 
vi som noget af det første, når vi mødes om lørdag på 
landsmødet. 
 

HVEM ER ORGANISATIONENS (FORBUNDETS) ANSATTE
Landsorganisationens ansatte er kontorpersonale og 
konsulenter, der er ansat til at servicere lokalafdelingerne 
og de frivillige. Der er 7 ansatte i DUI’s landsorganisation.

Du finder oversigten over ansatte sidst i dette lands- 
mødemateriale. 
 

ER DER KAFFE OG KAGE
Ja, der vil være en del pauser, hvor der er mulighed for 
at få kaffe/the – og flere gange også kage.
 

HVAD ER REDAKTIONSUDVALGET
Redaktionsudvalget har til opgave at bearbejde ind-
komne ændringsforslag og udtalelser. Udvalget rådgiver 
både før og under Landsmødet.

Udvalget består af repræsentanter fra DUI-LEG og  
VIRKEs afdelinger, evt. de to dirigenter og en repræsen-
tant fra hovedbestyrelsen. Hvem der sidder i redaktions-
udvalget besluttes, når vi vedtager forretningsordenen 
og konstituerer os på Landsmødet.
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09.00 ANKOMST, INDSKRIVNING OG MORGENBRØD

10.00  ÅBNING AF LANDSMØDET  
V. LONE SØNDERGAARD

 Valg af dirigenter og referenter

10.15  GODKENDELSE AF DAGSORDEN MV.   
Godkendelse af indkaldelse 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse af tidsplan

10.30  DAGSORDENS PKT. 4: FORMANDENS BERETNING V. 
LONE SØNDERGAARD

12.00 FROKOST

13.00  DAGSORDENS PKT. 6: VEDTÆGTER 
Behandling af vedtægter og  
vedtægtsændringer

13.30  WORKSHOPS 
Fælles start og herefter vil vi i mindre  
grupper diskuterer indholdet til nyt  
målprogram ud fra skriftlige oplæg:

 A.  Synlighed 
 B.  Aktiviteter/uddannelse 
 C.  Internationalt
 D.  Politik i børnehøjde    
 E.  Organisering
 Output af workshop

15.00 Kaffepause med markedsplads med stande

15.30 WORKSHOPS FORMULERER MÅLPROGRAM
      

16.30 GÆSTETALE: LIZETTE RISGAARD

16.45  DAGSORDENS PKT. 10:  
 VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN
  På landsmødet vælges forbundsformand,  

2 næstformænd, 10 hovedbestyrelses- 
medlemmer og 2 kritiske revisorer. Disse  
skal være medlemmer af DUI-LEG og VIRKE.

17.15 Kaffepause, stemmeoptælling  
 og markedsplads med stande
 
17.45 Landsmødeprogram slutter  
 – afgang til hotel

19.00 FESTAFTEN PÅ RESTAURANT ISLAND

      
 

PROGRAM 
FOR LANDSMØDET
PROGRAM LØRDAG:
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09.00 GODMORGEN – MORGENSANG

09.15  DAGSORDENS PKT. 5: MÅLPROGRAM 
Redaktionsudvalget fremlægger  
Vedtagelse af nyt målprogram  
for 2019 – 2021

10.00  DAGSORDENS PKT. 6: VEDTÆGTER 
Redaktionsudvalget fremlægger  
vedtægtsændringer

10.30 DAGSORDENENS PKT. 7:  
 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 
 Kontingentforslag for den kommende  
 landsmødeperiode

 DAGSORDENS PKT. 8: ØKONOMI
 Fremlæggelse af regnskab for 2016 og 2017
 Fremlæggelse og godkendelse af  
 rammebudget for 2019 og 2020

11.30 DAGSORDENENS PKT. 9:  
 INDKOMNE FORSLAG OG UDTALELSER

12.00 OFFENTLIGGØRELSE AF DEN NYE HOVEDBESTYRELSE

12.30 DAGSORDENENS PKT. 11: LANDSMØDE 2020
 Fastlæggelse af dato for næste Landsmøde

13.00 AFSLUTNING

 

PROGRAM SØNDAG:
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PUNKT 1: VEDTAGELSE AF FORRETNINGSORDEN

PUNKT 2: KONSTITUERINGER
 2.1. Valg af 2 dirigenter
 2.2. Valg af 2 sekretærer
 2.3. Valg af stemmeudvalg
 2.4. Valg af stemmetællere
 2.5. Valg af redaktionsudvalg for udtalelser

PUNKT 3: GODKENDELSE AF DAGSORDEN M.V.
 3.1. Godkendelse af indkaldelse
 3.2. Godkendelse af dagsorden
 3.3. Godkendelse af tidsplan

PUNKT 4: BERETNING
 4.3. Beretning for Landsmødeperioden  
  2016-2018 for Landsforbundet  
  DUI-LEG og VIRKE
 4.4. Godkendelse af beretning

PUNKT 5: MÅLPROGRAM
 5.3. Behandling af målprogram  
  2018-2020, samt indkomne forslag
 5.4. Godkendelse af målprogram  
  for Landsforbundet DUI-LEG og  
  VIRKE 2018–2020

PUNKT 6: LOVE
 6.1. Behandling af indkomne ændrings- 
  forslag til Hovedbestyrelsens  
  vedtægtsforslag

 6.2. Godkendelse af vedtægter for  
  Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE
 6.5. Godkendelse af vejledende  
  vedtægter for lokalafdelinger
 6.6. Godkendelse af vejledende vedtægter  
  for fællesledelser

PUNKT 7: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
 7.2. Kontingentforslag for den kommende  
  landsmødeperiode

PUNKT 8: FASTSÆTTELSE AF BUDGET FOR 2019 OG 2020
 8.3. Godkendelse af rammebudget for  
  2019 og 2020 for Landsforbundet 

PUNKT 9: ANDRE INDKOMNE FORSLAG OG UDTALELSER
 9.1. Udtalelser
 9.2. Andre indkomne forslag

PUNKT 10: VALG
 10.7. Valg af forbundsformand
 10.8. Valg af 2 næstformænd
 10.9. Valg af 10 hovedbestyrelsesmedlemmer
 10.10. Valg af 2 kritiske revisorer
 10.11. Valg af 2 suppleanter for  
  de kritiske revisorer
 10.12. Valg af statsautoriseret revisor

PUNKT 11: LANDSMØDE 2020
 11.2. Fastlæggelse af dato for næste  
  Landsmøde

FORSLAG TIL 
DAGSORDEN

HO
VE

D
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HOVEDBESTYRELSENS 
FORSLAG TIL 
FORRETNINGSORDEN 
FORRETNINGSORDEN

1. Landsmødet vælger 2 dirigenter.
  Landsmødets forhandlinger ledes af dirigenterne, 

under hensyntagen til dagsorden og tidsplan.  
Dirigenterne aftaler indbyrdes mødeledelsens 
fordeling.

2.  Landsmødet vælger 2 sekretærer, der fører et 
beslutningsreferat over Landsmødets beslutninger. 
Referatet skal underskrives af dirigenterne, sekre-
tærerne, formanden og næstformændene. Lands-
mødets forhandlinger optages desuden på bånd.

3.  Landsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår 
dirigenterne. Ved skriftlig afstemning nedsættes et 
særskilt stemmeudvalg bestående af 3 personer.

4.  Landsmødet vælger 5 personer til redaktionsudval-
get, som er ansvarlig for bearbejdelse af forslag til 
udtalelser m.v. Forslag til udtalelser m.v. skal være 
indleveret til dirigenterne inden lørdag kl. 16:00.

5.  Ændringsforslag til Målprogram 2018 skal være 
indleveret til dirigenterne inden lørdag kl. 10:00. 
Workshops-grupperne kan stille ændringsforslag 
inden lørdag kl. 17:00

6.  Ved behandling af hovedforslag og ændrings-
forslag skal forslagsstilleren have ordet først. Ved 
afstemning om hovedforslag, hvortil der er fremsat 
ændringsforslag, stemmes først om ændringsfor-
slag og derefter om hovedforslag. I givet fald med 
de ændringer, som måtte være foretaget inden. 
Ændringsforslag til behandling af vedtægtsændrin-
ger skal være indleveret skriftligt til dirigenterne 
inden lørdag kl. 12:00.

7.  Stemmeretten udøves personligt. Stemmeafgivnin-
gen sker ved at markere med stemmekort, med 
mindre dirigenten bestemmer anden afstemnings-
form, eller mindst 10% af de fremmødte stemme-
berettigede forlanger skriftlig afstemning.

8.  Alle personvalg sker dog ved skriftlig afstemning, 
medmindre kun en kandidat er foreslået.

  Ved valg gælder, at navnene på de foreslåede 
personer oplæses af dirigenten mindst 2 gange. 
Alle personvalg afgøres ved kvalificeret flertal, dvs. 
1 over flertallet. Hvis ingen af de opstillede kandi-
dater opnår dette, foretages der afstemning, indtil 
kvalificeret flertal er opnået for en af kandidaterne. 
Ved eventuelt valg til redaktionsudvalg skal der 
stemmes på det antal personer, der skal vælges.

9.  Til alle vedtagelser på Landsmødet kræves, at 
mindst halvdelen af de delegerede deltager i 
afstemningen, dog således at der til vedtagelse af 
ændringsforslag til vedtægterne kræves, at 2/3 af 
Landsmødets fremmødte delegerede stemmer for 
forslaget, idet der ved ”fremmødte” forstås delege-
rede, der er til stede i salen. Alle øvrige spørgsmål 
afgøres ved simpelt stemmeflertal.

10.  Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigen-
terne sammen med oplysning om forslagsstillerens 
navn og afdeling/HB. Ændringsforslag kan ikke 
indleveres efter, at debatten om det foreliggende 
hovedforslag er afsluttet, med mindre Landsmødet 
vedtager at åbne debatten på ny.

 
11.  Forslag til kandidater til valg skal være dirigenterne 

i hænde inden lørdag kl. 12:00.

12. Landsmødedeltagerne må - for at få ordet - ind- 
 levere skriftlig begæring, indeholdende navn og  
 afdeling/HB, samt angivelse af emne, til dirigenterne.

 Taletiden fastsættes således:
 - Forslagstiller har ved motivation af det enkelte  
  forslag en taletid på max 4 min.
 - Redaktionsudvalget har ved fremlæggelse af  
  de enkelte forslag en taletid på max. 5 minutter.
 - Andre landsmødedeltagere har 3 minutters  
  taletid. Hvis redaktionsudvalget ønsker gensvar,  
  har de en taletid på 3 minutter.
 - De hovedbestyrelsesmedlemmer (og evt.  
  ansatte), der skal forelægge de enkelte  
  dagsordenspunkter, har den taletid, der er  
  nødvendig for sagens forelæggelse, og kan  
  begære ordet det nødvendige antal gange.  
 - Dirigenterne kan om nødvendigt yderligere  
  begrænse taletiden.
 - Ordet kan begæres to gange ved beretnings- 
  debatten for hvert emne.

13. Enhver landsmødedeltager, der har taleret, kan  
 begære ordet til forretningsordenen. En sådan  
 begæring skal være skriftlig og angive til hvilket  
 punkt/punkter i forretningsordenen ordet begæres.  
 I så fald afbryder dirigenterne straks talerækken.
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MÅLPROGRAM
På landsmødet vil der være forskellige workshops med 
emnerne til målprogrammet, hvor der arbejdes videre  
med hovedbestyrelsens forslag - dem finder du på 
næste side. 

Emnerne der kan vælges imellem er synlighed, aktivite-
ter og uddannelse, internationalt, politik i børnehøjde og 
organisering. Har du andre forslag til indhold i målpro-
grammet, har du mulighed for at stille dem separat.  
Se ’forretningsordenen for landsmødet’ for deadline. 

Det er op til deltagerne på workshoppen, om der skal 
ændres i det foreslåede, eller tilføjes noget helt nyt. Må-
let er, at vi får et enkelt og overskueligt målprogram med 
3-5 mål under hvert emne.

Ude i de enkelte workshops, vil der være en ordstyrer, 
der guider gruppen igennem debatten.

Alle forslag fra workshops fremlægges søndag formid-
dag til landsmødets godkendelse eller forkastelse. 

WORKSHOPS:
 1) SYNLIGHED
 2) AKTIVITETER OG UDDANNELSE
 3) INTERNATIONALT
 4) POLITIK I BØRNEHØJDE
 5) ORGANISERING

Emnerne er udvalgt af hovedbestyrelsen og danner  
rammerne for det, landsorganisationen skal arbejde med 
og have fokus på de kommende år. 

Som landsmødedeltager vælger man sig ind på en 
workshop, og ude i workshoppen diskuterer man emnet 
(en workshop-tovholder vil stå for processen). Formålet 
med workshoppen er, at der bliver formuleret 4-5 kon-
krete bud, som landsorganisationen skal arbejde med de 
kommende år. Disse bud bliver fremlagt søndag formid-
dag til vedtagelse elle forkastelse. Efter vedtagelsen bliver 
det landsorganisationens fokus for de kommende to år. 

Workshops er valgt og tilrettelagt, så det er os selv som 
medlemmer, der diskuterer og formulerer, hvad fokus 
skal være de kommende år.

Glæd dig til en spændende proces. 
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1) SYNLIGHED
DUI-LEG og VIRKE vil have en tydeligere profil både 
internt i organisationen og eksternt over for samarbejds-
partnere og samfundet. Ved at have en kernefortælling, 
har vi et fælles grundlag at stå på i vores mangfoldighed 
som organisation.

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 designma-

nual, merchandise-katalog og forslag til konkrete tiltag, 
de lokale afdelinger kan gøre, for at brande sig bedre

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

2) AKTIVITETER OG UDDANNELSE
Aktiviteterne i DUI-LEG og VIRKE er præget af tradition, 
det giver meget til fællesskabet. I den kommende perio-
de skal aktiviteterne nytænkes, således at vi får fokus på 
den forskellighed, der er i organisationen.

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.

3) INTERNATIONALT
Solidariteten på tværs af landegrænser har længe været 
i fokus for vores organisation. Vi er en del af en interna-
tional bevægelse gennem IFM-SEI og ABN, samt vi har 
vores eget solidaritetsarbejde gennem Børn Hjælper 
Børn Fonden. Det er vigtigt, at vi får sat børnenes vilkår 
og mulighed for udvikling på vores dagsorden både 
internationalt og internt i vores organisation.

Det gør vi ved...
-   Gennem vores nyvalgte medlem af control  

commissionen i IFM-SEI at få italesat, at dagsordenen 
om børnenes rettigheder skal styrkes internationalt.

-   Styrke samarbejdet på tværs af grænserne i  
Norden gennem ABN, så vi sammen får en  
stærkere stemme i debatten.

-   Børn Hjælper Børn Fondens arbejde skal spredes  
mere ud over landet, så de mindste DUI’ere får en 
oplevelse af at gøre en forskel for andre.

-   Etablering af flere ’solidaritetsafdelinger’, som støtter 
projekter gennem Børn Hjælper Børn Fonden.

4) POLITIK I BØRNEHØJDE
Børnenes rettigheder er og skal være et kæmpe fokus 
for vores organisation. Derfor er det vigtigt for DUI, at 
vi får sat børnenes vilkår og mulighed for udvikling på 
dagsorden, for børn skal se, høres og inddrages. De skal 
havde indflydelse på ejet liv, og alle børn har ret til en 
god barndom.  FN’s Børnekonvention er fundamentet 
for DUI-Leg og VIRKEs arbejde.

Det gør vi ved...
-   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 sikreres.

-   At kæmpe for børns ret til medbestemmelse, indfly-
delse, deltagelse og ytringsfrihed i DUI og resten af 
det danske samfund.

5) ORGANISERING 
Fællesskabet er det vigtigste i organisationen, og DUI-
LEG og VIRKE er opbygget af selvstændige og unikke 
afdelingerne på tværs af landet. Det er vigtigt, at vi 
organiserer os, så medlemmer oplever en organisation, 
hvor der er mulighed for at den enkelte kan udvikle sit 
unikke potentiale, og hvor man oplever man er en del af 
noget større. 

Det gør vi ved at…
-   Organisationen understøtter afdelinger med de for-

melle opgaver, så fokusset kan være på aktiviteter.
-   Organisationen får udarbejdet en app/hjemmesi-

de, hvor det bliver muligt at se, hvilke aktiviteter de 
enkelte udbyder og dermed sikre at de nye ideer får 
mulighed at sprede sig i organisationen.

-   Understøtte arbejdet med at etablere aktivitetsfælles-
skaber i landet på tværs af afdelinger. 

-   På sigt skal vi gerne se, at afdelingerne får mere sam-
arbejde på tværs af landet.

FORSLAG TIL MÅLPROGRAM 2018-2020
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KRITISK 
REVISOR

FORMÅL
De kritiske revisorer foretager en vurdering af de økono-
miske dispositioner, som hovedbestyrelsen foretager, og 
sikrer sig, at vedtægter og demokratiske retningslinjer 
overholdes som anført i målprogram og i overensstem-
melse med vedtagelser i DUIs landsmøde.

GENERELT
De kritiske revisorer skal være i løbende dialog med ho-
vedbestyrelsen og påpege eventuelle omstændigheder, 
hvor der skønnes at være et misforhold mellem med-
lemmernes interesser og hovedbestyrelsens aktiviteter 
eller mangel på samme.

Dette skøn udøves af de kritiske revisorer på basis af 
personlig vurdering til dels baseret på meningstilken-
degivelser fra medlemmerne, som de kritiske revisorer 
måtte blive bekendt med. Det er derfor vigtigt, at de 
kritiske revisorer er åbne og aktive i forhold til at ”vejre” 
stemningen blandt medlemmerne. 

De kritiske revisorers opgaver er ikke at gennemgå regn-
skabsmæssige bilag, men mere overordnet at forholde 
sig til hovedbestyrelsens handlinger af økonomisk og 
anden karakter.

DE KRITISKE REVISORERS OPGAVER OG BEFØJELSER
De kritiske revisorer skal på begæring have adgang til 
enhver information af økonomisk og anden karakter, 
som hovedbestyrelsen måtte være bekendt med efter 
nærmere aftale med sekretariatschefen.

De kritiske revisorer kan ikke pålægge hovedbestyrelsen 
at iværksætte bestemte aktiviteter eller standse beslut-
tede aktiviteter, men kun fremsætte sin uforbeholdne 
mening overfor hovedbestyrelsen.

Eventuelle forhold som de kritiske revisorer ønsker at 
meddele hovedbestyrelsen, fremsendes til hovedbesty-
relsen som helhed via e-mail.

RAPPORTERINGSFORM
De kritiske revisorer rapporterer skriftligt til hovedbe-
styrelsen, senest i forbindelse med fremlæggelse af 
årsregnskabet. I nødvendigt omfang uddybes for gene-
ralforsamlingen.

Eventuelle kritisable forhold i forbindelse med regnska-
bet skal skriftligt påføres det reviderede regnskab.

AFSLUTNING
I forbindelse med de kritiske revisorers rådgivning er det 
væsentligt at være opmærksom på revisors uafhængig-
hed.

Det mest afgørende argument til støtte for de kritiske 
revisorers uafhængighed og troværdighed i eventuelle 
konflikter er, at disse ikke er ansvarlige for beslutninger i 
DUI-LEG og VIRKE.

De kritiske revisorer skal også være bevidste om den risi-
ko, der ligger i at blive præget af sit eget sociale netværk 
i organisationen og dermed miste objektiviteten.

I forbindelse med udøvelse af kritisk revision kan det ikke 
undgås, at oplysninger af konfidentiel karakter kommer 
til de kritiske revisorers kendskab. Det er en forudsæt-
ning for udøvelsen af hvervet som kritisk revisor, at tavs-
hedspligt er et selvfølgeligt krav. Det er kritisk revisors 
opgave at påse overholdelsen heraf.

De kritiske revisorer må aldrig udnytte deres viden om 
DUI-LEG og VIRKE på en måde, der kan skade DUI-LEG 
og VIRKE.

Kritiske revisorer må under ingen omstændigheder ud-
nytte den viden, der erhverves i forbindelse med udførel-
sen af hvervet til at opnå personlige fordele.

INDKOMNE FORSLAG PUNKT 9.2 - FORSLAG TIL MANDAT FOR KRITISK REVISION
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 Regnskabstal  Regnskabstal    
 2016  2017    
Tilskud  
Tilskud fra LO kr. 605.716,00 kr. 589.494,00     
Tilskud fra Fagforbund kr. - kr. - 
Tilskud fra Socialdemokratiet kr. - kr. -
Tilskud fra Arbejdernes Landsbank kr. 40.000,00 kr. 25.000,00
Tipstilskud1 kr. 2.055.000,00 kr. 2.139.903,00
Tips international andel fordelt2 kr. - kr. -
Gaver og andre tilskud kr. - kr. 1.000,00
Nedskrivning af Tipsetablering kr. - kr. -
Tilbageført fra tidligere års henlæggelser kr. - kr. -
I alt kr. 2.700.716,00 kr. 2.755.397,00

Kontingenter   
Kontingent fra afdelingerne kr. 93.300,00 kr. 92.620,00
Afdeling- og regionsandele kr. - kr. -
Central kontingent kr. -22.976,00 kr. -19.075,00
I alt kr. 70.324,00 kr. 73.545,00 

Service til afdelingerne  
Falck og MB-Forsikring kr. -25.377,00 kr. -24.680,00
Ulykke- og ansvarsforsikring friv. medarbejdere kr. -9.135,00 kr. -11.578,00
Tilskud efter ansøgning kr. - kr. -
Starthjælp til nye afdelinger kr. -3.400,00 kr. -20.343,00
Konsekvenspulje (bonus til afd. jf. vedtægter) kr. - kr. -
Tilbageført fra tidligere års henlæggelser kr. - kr. -
I alt kr. -37.912,00 kr. -56.601,00

Møde og uddannelsesaktiviteter  
Landsudvalg og arbejdsgrupper kr. -55.031,00 kr. -39.367,00
Landsaktiviteter kr. -149.502,00 kr. -195.194,00
Uddannelsesaktiviteter kr. -16.350,00 kr. -6.342,00
Internationale aktiviteter kr. -21.371,00 kr. -10.991,00
PR, kommunikation og kampagner kr. -130.605,00 kr. -58.400,00
Mødeaktiviteter kr. -255.584,00 kr. -333.649,00
I alt kr. -628.443,00 kr. -643.943,00

Ejendomme  
Islands Brygge 32D kr. - kr. -78.125,00
Stauninggården kr. -574.063,00 kr. 313.635,00
Lejrpladsen Hals kr. -4.767,00 kr. 14.608,00
Svanevej 22 kr. -286.945,00 kr. -287.575,00
Mågevej 22 kr. -10.205,00 kr. -   
I alt kr. -875.980,00 kr. -37.457,00

Løn og administration  
Løn og personaleomkostninger kr. -1.782.413,00 kr. -2.022.604,00
Administration kr. -238.729,00 kr. -288.753,00
Administrationsbidrag Islands Brygge kr. -    kr. -
I alt kr. -2.021.142,00 kr. -2.311.357,00

Årets resultat før projekter kr. -792.437,00 kr. -220.416,00

Ansatte på Landsforbundet pr. 31/12  
Fuldtidsansatte 3  3 
Deltidsansatte 1  1 

REGNSKAB FOR 2016 – 2017

1) Tipstilskud er for: 2016 – 1545 medlemmer og 28 afdelinger . 2017 – 1592 medlemmer og 26 afdelinger
2) Fra 2010 og frem er de flyttet til Internationale aktiviteter
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UDVIKLINGEN PÅ DE 4 HOVEDUDGIFT-OMRÅDER FRA 2016 TIL 2017 FORDELT I PROCENT

UDGIFTER 2016
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LØN OG ADMINISTRATION EJENDOMME MØDE, UDDANNELSE OG AKTIVITER SERVICE TIL AFDELINGERNE

Fortsættes 
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 Budget tal    Budget tal  Budget tal
 2018    2019  2020
Tilskud  
Tilskud fra LO kr. 600.000,00   kr. 600.000,00 kr. 600.000,00 
Tilskud fra Fagforbund kr. -   kr. - kr. -
Tilskud fra Socialdemokratiet kr. -   kr. - kr. -
Tilskud fra Arbejdernes Landsbank kr. 30.000,00   kr. 25.000,00 kr. 25.000,00
Tipstilskud1 kr. 2.118.803,00   kr. 2.370.000,00 kr. 2.890.000,00
Tips international andel fordelt2 kr. -   kr. - kr. -
Gaver og andre tilskud kr. -   kr. - kr. -
Nedskrivning af Tipsetablering kr. -   kr. - kr. -
Tilbageført fra tidligere års henlæggelser kr. -   kr. - kr. -
I alt kr. 2.748.803,00   kr. 2.995.000,00 kr. 3.515.000,00

Kontingenter   
Kontingent fra afdelingerne kr. 85.000,00   kr. 85.000,00 kr. 85.000,00
Afdeling- og regionsandele kr. -   kr. - kr. -
Central kontingent kr. -20.000,00   kr. -20.000,00 kr. -20.000,00
I alt kr. 65.000,00   kr. 65.000,00 kr. 65.000,00 

Service til afdelingerne  
Falck og MB-Forsikring kr. -25.000,00   kr. - kr. -
Ulykke- og ansvarsforsikring friv. medarbejdere kr. -35.000,00   kr. -35.000,00 kr. -35.000,00
Tilskud efter ansøgning kr. -   kr. - kr. -
Starthjælp til nye afdelinger kr. -10.000,00   kr. -20.000,00 kr. -25.000,00
Kontingentet bonuspulje3 kr. -   kr. -40.000,00 kr. -60.000,00
Tilbageført fra tidligere års henlæggelser kr. -   kr. - kr. -
I alt kr. -70.000,00   kr. -95.000,00 kr. -120.000,00

Møde og uddannelsesaktiviteter  
Landsudvalg og arbejdsgrupper kr. -45.000,00   kr. -55.000,00 kr. -60.000,00
Landsaktiviteter kr. -205.500,00   kr. -195.000,00 kr. -200.000,00
Uddannelsesaktiviteter kr. -16.000,00   kr. -25.000,00 kr. -25.000,00 
Internationale aktiviteter kr. -62.600,00   kr. -80.000,00 kr. -80.000,00
PR, kommunikation og kampagner kr. -165.000,00   kr. -95.000,00 kr. -95.000,00
Mødeaktiviteter kr. -235.000,00   kr. -260.000,00 kr. -310.000,00
I alt kr. -729.100,00   kr. -710.000,00 kr. -770.000,00

Ejendomme  
Islands Brygge 32D kr. -255.000,00   kr. -255.000,00 kr. -255.000,00
Stauninggården kr. 282.720,00   kr. 310.000,00 kr. 320.000,00
Lejrpladsen Hals kr. 14.000,00   kr. 14.500,00 kr. 15.000,00
Svanevej 22 kr. -38.000,00   kr. - kr. -
Mågevej 22 kr. -   kr. - kr. - 
I alt kr. 3.720,00   kr. 69.500,00 kr. 80.000,00

Løn og administration  
Løn og personaleomkostninger kr. -2.383.000,00   kr. -2.350.000,00 kr. -2.400.000,00
Administration kr. -353.000,00   kr. -300.000,00 kr. -280.000,00
Administrationsbidrag Islands Brygge kr. 200.000,00   kr. -160.000,00    kr. -160.000,00
I alt kr. -2.936.000,00   kr. -2.810.000,00 kr. -2.840.000,00

Årets resultat før projekter kr. -917.577,00   kr. -485.500,00 kr. -70.000,00

Ansatte på Landsforbundet pr. 31/12  
Fuldtidsansatte -    -  - 
Deltidsansatte -    -  -
Studentermedhjælper -    -  -

BUDGET FOR 2018 SAMT HOVEDBESTYRELSENS FORSLAG TIL BUDGET 2019 OG 2020

1) Tipstilskud: 2019 – forventer vi at kunne søge på minimum 1.500 medlemmer og 35 afdelinger.  
                    2020 – forventer vi at kunne søge på minimum 2.000 medlemmer og 50 afdelinger.

2) Fra 2010 og frem er de flyttet til Internationale aktiviteter
3) Kontingentet bonuspulje for afdelinger der 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.
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LØN OG ADMINISTRATION EJENDOMME MØDE, UDDANNELSE OG AKTIVITER SERVICE TIL AFDELINGERNE

UDVIKLINGEN PÅ DE 4 HOVEDUDGIFT-OMRÅDER FRA 2018 TIL 2020 FORDELT I PROCENT

BUDGET UDGIFTER 2018
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1)  Kontingentet bonuspulje for afdelinger der 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.

Den grå graf viser medlemmer vi havde i medlemssystemet. Den gule graf viser  
de medlemmer, vi kunne tælle med i ansøgningen. 
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2232
2108

2463

2790 2839

2358

2056 2080 2044 2013
2163

2049
1826

2159 2237

1644

2014

1571 1526 1545 1592 1550

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Medlemmer u30 DUF tal



R E G N S K A B  /  2 5

UDVIKLINGEN PÅ DE 
4 HOVEDUDGIFT-OMRÅDER 
FRA 2008 TIL 2020

HOVEDBESTYRELSENS FORSLAG TIL BUDGET 2019 OG 2020
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 Regnskabstal  Regnskabstal  Regnskabstal  Regnskabstal
 2008  2009  2010  2011
Tilskud  
Tilskud fra LO kr. 1.077.000,00 kr. 1.045.000,00 kr. 1.011.00,00 kr. 971.00,00
Tilskud fra Fagforbund kr. 8.000,00 kr. 8.000,00 kr. - kr. 8.000,00
Tilskud fra Socialdemokratiet kr. 40.000,00 kr. 40.000,00 kr. 40.000,00 kr. 40.000,00
Tilskud fra Arbejdernes Landsbank kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00
Tipstilskud kr. 2.588.306,00 kr. 2.701.873,00 kr. 2.547.125,00 kr. 2.675.000,00
Tips international andel fordelt1 kr. -103.306,00 kr. -216.873,00 kr. - kr. -
Gaver og andre tilskud kr. - kr. 61.050,00 kr. 8.758,00 kr. -
Nedskrivning af Tipsetablering kr. 143.536,00 kr. 143.536,00 kr. 143.536,00 kr. 143.536,00
Tilbageført fra tidligere års henlæggelser kr. 78.456,00 kr. 25.448,00 kr. 20.000,00 kr. 48.265,00
I alt kr. 3.851.992,00 kr. 3.828.034,00 kr. 3.790.419,00 kr. 3.905.801,00

Kontingenter   
Kontingent fra afdelingerne kr. 574.750,00 kr. 561.650,00 kr. 190.250,00 kr. 208.455,00
Afdeling- og regionsandele kr. -405.550,00 kr. -416.020,00 kr. -94.920,00 kr. -97.910,00
Central kontingent kr. -16.479,00 kr. -16.067,00 kr. -17.370,00 kr. -16.290,00
I alt kr. 152.721,00 kr. 129.563,00 kr. 77.960,00 kr. 94.255,00

Service til afdelingerne  
Falck og MB-Forsikring  kr. -71.292,00 kr. -21.179,00 kr. -20.633,00 kr. -17.102,00
Ulykke- og ansvarsforsikring friv. medarbejdere kr. - kr. -39.220,00 kr. -43.158,00 kr. -28.208,00
Tilskud efter ansøgning kr. -18.582,00 kr. -7.970,00 kr. -11.535,00 kr. -5.700,00
Starthjælp til nye afdelinger kr. -5.300,00 kr. -10.183,00 kr. -12.600,00 kr. -1.200,00
Konsekvenspulje (bonus til afd. jf. vedtægter) kr. -53.393,00 kr. -35.210,00 kr. -38.583,00 kr. -23.384,00
Tilbageført fra tidligere års henlæggelser kr. - kr. 33.319,00 kr. - kr. -
I alt kr. -148.567,00 kr. -80.443,00 kr. -126.509,00 kr. -75.594,00

Møde og uddannelsesaktiviteter  
Landsudvalg og arbejdsgrupper kr. -63.563,00 kr. -72.102,00 kr. -96.794,00 kr. -105.688,00
Landsaktiviteter kr. -117.198,00 kr. -149.949,00 kr. -153.710,00 kr. -207.551,00
Uddannelsesaktiviteter kr. -31.281,00 kr. -56.385,00 kr. 6.416,00 kr. -18.331,00
Internationale aktiviteter kr. -141.245,00 kr. -73.103,00 kr. 26.468,00 kr. 5.435,00
PR, kommunikation og kampagner kr. -134.000,00 kr. -139.790,00 kr. -145.740,00 kr. 136.803,00
Mødeaktiviteter kr. -272.640,00 kr. -259.983,00 kr. -220.383,00 kr. 235.607,00
I alt kr. -759.927,00 kr. -751.312,00 kr. -583.743,00 kr. -698.545,00

Ejendomme  
Islands Brygge 32D kr. - kr. - kr. - kr. -
Stauninggården kr. 493.074,00 kr. 505.312,00 kr. 502.333,00 kr. 541.726,00
Lejrpladsen Hals kr. -5.885,00 kr. -5.146,00 kr. 122,00 kr. 383,00
Ankersminde kr. - kr. - kr. - kr. -
Birkely  kr. - kr. - kr. - kr. -
Svanevej 22 kr. - kr. - kr. - kr. -
Mågevej 22 kr. -241.541,00 kr. -223.438,00 kr. -309.792,00 kr. 309.823,00 
I alt kr. 245.648,00 kr. 276.728,00 kr. 192.663,00 kr. 232.286,00

Løn og administration  
Løn og personaleomkostninger kr. -2.460.997,00 kr. -2.657.771,00 kr. -2.630.270,00 kr. -2.639.823,00
Administration kr. -324.782,00 kr. -259.467,00 kr. -304.913,00 kr. -356.783,00
Administrationsbidrag Islands Brygge kr. - kr. - kr. - kr. -
I alt kr. -2.785.779,00 kr. 2.917.238,00 kr. -2.935.183,00 kr. -2.996.606,00

Årets resultat før projekter kr. 556.088,00 kr. 485.332,00 kr. 415.607,00 kr. 461.597,00

Ansatte på Landsforbundet pr. 31/12  
Fuldtidsansatte 6  6  6  6 
Deltidsansatte 1  1  1  1

REGNSKAB FOR 2008 – 2011

1) Fra 2010 og frem er de flyttet til Internationale aktiviteter
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UDVIKLINGEN PÅ DE 4 HOVEDUDGIFT-OMRÅDER FRA 2008 TIL 2011 FORDELT I PROCENT

UDGIFTER 2008

4%
kr. 148.567,00

19%
kr. 759.927,00

-6%
kr. -245.648,00

71%
kr. 2.785.779,00

UDGIFTER 2010

3%
kr. 126.509,00

15%
kr. 583.743,00

-5%
kr. -192.663,00

77%
kr. 2.935.183,00

UDGIFTER 2009

2%
kr. 80.443,00

19%
kr. 751.312,00

-7%
kr. -276.728,0072%

kr. 2.917.238,00

UDGIFTER 2011

2%
kr. 75.594,00

17%
kr. 698.545,00

-6%
kr. -232.286,00

75%
kr. 2.996.606,00

LØN OG ADMINISTRATION EJENDOMME MØDE, UDDANNELSE OG AKTIVITER SERVICE TIL AFDELINGERNE

Fortsættes 
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 Regnskabstal  Regnskabstal  Regnskabstal  Regnskabstal
 2012  2013  2014  2015
Tilskud  
Tilskud fra LO kr. 688.980,00  kr. 662.608,00 kr. 640.616,00 kr. 622.512,00 
Tilskud fra Fagforbund kr. - kr. 14.000,00 kr. 7.000,00 kr. -
Tilskud fra Socialdemokratiet kr. 40.000,00 kr. - kr. - kr. -
Tilskud fra Arbejdernes Landsbank kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. -
Tipstilskud kr. 2.675.000,00 kr. 2.165.000,00 kr. 2.165.000,00 kr. 2.300.000,00
Tips international andel fordelt1 kr. - kr. - kr. - kr. -
Gaver og andre tilskud kr. - kr. 19.205,00 kr. - kr. -
Nedskrivning af Tipsetablering kr. 143.536,00 kr. 143.536,00 kr. 17.923,00 kr. -
Tilbageført fra tidligere års henlæggelser kr. - kr. - kr. - kr. -
I alt kr. 3.567.516,00 kr. 3.024.349,00 kr. 2.850.539,00 kr. 2.922.512,00

Kontingenter   
Kontingent fra afdelingerne kr. 444.770,00 kr. 459.440,00 kr. 183.080,00 kr. 163.760,00
Afdeling- og regionsandele kr. -358.350,00 kr. -374.870,00 kr. -90.880,00 kr. -81.360,00
Central kontingent kr. -20.502,00 kr. -24.195,00 kr. -20.492,00 kr. -15.706,00
I alt kr. 65.918,00 kr. 60.375,00 kr. 71.708,00 kr. 66.694,00 

Service til afdelingerne  
Falck og MB-Forsikring kr. -23.412,00 kr. -22.949,00 kr. -23.626,00 kr. -24.692,00
Ulykke- og ansvarsforsikring friv. medarbejdere kr. -25.114,00 kr. -25.979,00 kr. -33.586,00 kr. -23.876,00
Tilskud efter ansøgning kr. -950,00 kr. -1.000,00 kr. - kr. -7.228,00
Starthjælp til nye afdelinger kr. -9.000,00 kr. -15.000,00 kr. -9.000,00 kr. -3.086,00
Konsekvenspulje (bonus til afd. jf. vedtægter) kr. -48.944,00 kr. -33.425,00 kr. - kr. -
Tilbageført fra tidligere års henlæggelser kr. - kr. - kr. - kr. -
I alt kr. -107.420,00 kr. -98.353,00 kr. -66.212,00 kr. -58.882,00

Møde og uddannelsesaktiviteter  
Landsudvalg og arbejdsgrupper kr. -79.152,00 kr. -93.893,00 kr. -40.897,00 kr. -54.543,00
Landsaktiviteter kr. -269.409,00 kr. -244.252,00 kr. -203.821,00 kr. -121.053,00
Uddannelsesaktiviteter kr. -39.375,00 kr. -37.868,00 kr. -8.915,00 kr. -1.770,00 
Internationale aktiviteter kr. -247.876,00 kr. 215.769,00 kr. -9.345,00 kr. -70.376,00
PR, kommunikation og kampagner kr. -256.313,00 kr. -160.458,00 kr. -166.737,00 kr. -23.891,00
Mødeaktiviteter kr. -152.457,00 kr. -312.361,00 kr. -217.961,00 kr. -201.447,00
I alt kr. -1.044.582,00 kr. -633.063,00 kr. -647.676,00 kr. -473.080,00

Ejendomme  
Islands Brygge 32D kr. - kr. - kr. - kr. -
Stauninggården kr. 555.244,00 kr. 546.823,00 kr. 386.350,00 kr. 47.921,00
Lejrpladsen Hals kr. 729,00 kr. 988,00 kr. 1.113,00 kr. 14.144,00
Svanevej 22 kr. - kr. - kr. - kr. -88.997,00
Mågevej 22 kr. -283.771,00 kr. -284.228,00 kr. -307.656,00 kr. 331.852,00 
I alt kr. 272.202,00 kr. 263.583,00 kr. 79.807,00 kr. 304.920,00

Løn og administration  
Løn og personaleomkostninger kr. -2.143.630,00 kr. -2.496.459,00 kr. -2.446.175,00 kr. -2.624.807,00
Administration kr. -387.191,00 kr. -269.345,00 kr. -233.868,00 kr. -359.025,00
Administrationsbidrag Islands Brygge kr. - kr. - kr. - kr. -
I alt kr. -2.530.821,00 kr. -2.765.804,00 kr. -2.680.043,00 kr. -2.983.832,00

Årets resultat før projekter kr. 222.813,00 kr. -148.913,00 kr. -391.877,00 kr. -221.668,00

Ansatte på Landsforbundet pr. 31/12  
Fuldtidsansatte 6  5  4  3 
Deltidsansatte 1  1  1  1

REGNSKAB FOR 2012 – 2015

1) Fra 2010 og frem er de flyttet til Internationale aktiviteter



R E G N S K A B  /  2 9

UDVIKLINGEN PÅ DE 4 HOVEDUDGIFT-OMRÅDER FRA 2012 TIL 2015 FORDELT I PROCENT

LØN OG ADMINISTRATION EJENDOMME MØDE, UDDANNELSE OG AKTIVITER SERVICE TIL AFDELINGERNE

UDGIFTER 2012

3%
kr. 99.978,00

25%
kr. 965.832,00

-7%
kr. -272.202,00

65%
kr. 2.530.821,00

UDGIFTER 2014

2%
kr. 66.212,00

-2%
kr. -79.807,00

19%
kr. 647.676,00

77%
kr. 2.680.043,00

UDGIFTER 2013

3%
kr. 102.906,00

17%
kr. 633.063,00

-7%
kr. -263.583,00

73%
kr. 2.765.804,00

UDGIFTER 2015

2%
kr. 58.882,00

12%
kr. 473.080,00

-8%
kr. -304.920,00

78%
kr. 2.983.832,00

Fortsættes 
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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.

FORSLAG TIL 
KONTINGENT
FOR KOMMENDE LANDSMØDEPERIODE 2018 - 2020

HO
VE

D
BE

ST
YR

EL
SE

NS
 

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.
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FORMANDSKANDIDAT
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Fortsættes 

ANN URBRAND, 55 ÅR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSTILLER TIL: 
FORBUNDSFORMAND

OPSTILLET AF: 
HOVEDBESTYRELSEN

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
FORMAND FOR DUI-ØSTERBRO

MIT KANDIDATUR STØTTES  
AF FØLGENDE AFDELINGER: 

DUI-ØSTERBRO

 

URBRAND@DUI.DK

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE TILKNYTNING 
TIL BESTYRELSESARBEJDE OG DUI?

Har været med i DUI siden 1988, hvor jeg kom med, fordi 
der var IFM-SEI lejr i Finland.

Har været aktiv DUI’er i Rønne, Taastrup og Østerbro og 
har besiddet rigtig mange frivillige poster i DUI gennem 
tiden. Har siddet i hovedbestyrelsen, været forretningsud-
valgsmedlem, været afdelingsbestyrelsesmedlem, kasserer 
og er p.t. formand for DUI-Østerbro.

Har også fra 2001-2011 været ansat på Landsforbundet 
som organisationskonsulent.

Udover mit frivillige arbejde i DUI er jeg aktiv socialde-
mokrat, hvor jeg har været kredskasserer i 1 kreds på 
Østerbro og i de seneste 6 år næstformand for Socialde-
mokratiet i København.

Herudover sidder jeg i Bo-Vitas organisationsbestyrelse 
(det tidligere Lejerbo København) og i bestyrelsen for 
administrationsfællesskabet BO-Vest.

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?

Jeg stiller op til formand, fordi jeg gerne vil være med 
til at bringe afdelinger og Landsforbund tættere på 
hinanden.

Samtidig vil jeg arbejde på, at vi igen bliver en organisa-
tion i fremgang, og hvor vi sammen kan være med til at 
tilbyde børn, unge og familier et fællesskab med fokus på 
børns rettigheder, leg og samvær.

Vi skal have fokus på de mange gode aktiviteter, der er 
rundt omkring i landet, men vi skal også have flere til at 
komme med et fællesskab, hvor der er plads til nye ideer.
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GITTE PETERSEN, 64 ÅR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSTILLER TIL: 
NÆSTFORMAND

OPSTILLET AF: 
HOVEDBESTYRELSEN

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
BESTYRELSEMEDLEM AALBORG AFD., NUV. MEDLEM AF HB

MIT KANDIDATUR STØTTES  
AF FØLGENDE AFDELINGER: 

DUI-AALBORG

 

N1BPE@HOTMAIL.COM

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE TILKNYTNING 
TIL BESTYRELSESARBEJDE OG DUI?

Har erfaring fra en del bestyrelsesarbejde: LederForum/
faglig organisation under FTF. Medlem af hovedbestyrel-
sen i 14 år.

Aktiv i Socialdemokratiet. Formand for partiforening i 23 
år (er det stadig) samt kredsformand i sammenlagt 12 år.

Desuden haft en 4-årig bestyrelsespost på museet 
”Springeren” i Aalborg, med i bestyrelsen på ”Fristedet” 
igennem en lang årrække, en periode i Skolebestyrelsen 
på Seminarieskolen….

Derudover en del år som medlem af Aalborg DUI´s 
afdelingsbestyrelse, samt nogle år i den gamle regions-
bestyrelse i Nord.

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?

Har været med i DUI´s hovedbestyrelse siden sidste 
Landsmøde. Det har været 2 spændende år – men også 
2 år med mange bolde i luften, mange forandringer – og 
også lidt ”gennemtræk” af de valgte medlemmer. Jeg vil 
gerne være med til at få boldene til at lande sikkert – og 
arbejde aktivt på dette i et kommende formandskab.

KANDIDAT TIL 
NÆSTFORMAND
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RASMUS KJELDMARK JAKOBSEN, 28 ÅR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSTILLER TIL: 
NÆSTFORMAND

OPSTILLET AF: 
HOVEDBESTYRELSEN

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
NÆSTFORMAND FOR LANDSFORBUNDET  
OG FORMAND FOR DUI INTERNATIONAL 

OG BØRNEPOLITISK AFDELING

MIT KANDIDATUR STØTTES  
AF FØLGENDE AFDELINGER: 

INTERNATIONAL  
OG BØRNEPOLITISK AFDELING

RKJ@LO.DK

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE TILKNYTNING 
TIL BESTYRELSESARBEJDE OG DUI?
Har været med i DUI siden 2009, hvor jeg kom med
i DUI-Aalborg gennem 1. maj-arbejdet.

Har de sidste 2 år været næstformand og siddet i  
hovedbestyrelsen, formand for DUI International &  
Børnepolitiske og repræsenteret DUI i Landssamrådet.

Ud over mit frivillige arbejde i DUI, har jeg siden 2015 
siddet i Dansk Ungdoms Fællesråds bestyrelse – hvor  
jeg også er formand for InitiativStøtteudvalget.

Til dagligt arbejder jeg i LO Danmark som organistions-
konsulent, hvor jeg arbejder med LO Ungdom, ungdoms- 
politisk interessevaretagelse i Danmark og EU, Ungdoms- 
organisering, OK-indsats, 1. maj og Folkemøde.

Repræsenterer LO i følgende råd, nævn, udvalg:   
Bestyrelsesmedlem -Dansk Ungdoms Fællesråd, 
Styregruppemedlem – Uddannelsesalliancen, 
Kritisk revisor – EEO – Erhvervsskolernes ElevOrganisation, 
Bestyrelsesmedlem – ETUC Youth Committee og 
Bestyrelsesmedlem – ETUC Youth Committee Nordvison.

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?
Jeg stiller op til næstformand, fordi jeg gerne vil være 
med til forsætte det spædende og gode arbejde, som 
blev sat igang ved sidste landsmøde, og fordi vi langt fra 
er i mål. Vi har brugt 2 år på at gennemføre de tilpas-
ninger af organisationen, der var nødvendig for at kunne 
sætte fokus på det vi er her for, nemlig børnene, de unge 
og familierne.

Vi skal være en organisation, der kan tale børenes sag 
og give dem den stemme, de har krav på. For børn skal 
høres og inddrages på lige vilkår med voksne.

Vi skal som DUI sammen havde fokus på udvikling og 
aktiviteter, det kræver vi bringer afdelinger og Landsfor-
bund tættere på hinanden med dialog og samtaler. Vi skal 
opjustere vores aktivitets- og uddannelsestilbud til lokal-
afdelingerne og fællesledelserne. Det skal afholdes lokalt 
flere steder i landet, så flest mulige kan deltage.

Det skal være med til sikre et DUI i fremgang, hvor vi  
sammen kan være give børn, unge og familier et fælles-
skab bygget på stærke værdier med børns rettigheder 
som omdrejningspunkt. Hvor leg, samvær fælleskab er  
i højsædet.

KANDIDAT TIL 
NÆSTFORMAND

Fortsættes 
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KANDIDAT TIL 
HOVEDBESTYRELSEN

MIE JØRGENSEN, 25 ÅR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSTILLER TIL: 
HOVEDBESTYRELSEN

OPSTILLET AF: 
DUI-HØJSTRUP

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
BESTYRELSESMEDLEM I HØJSTRUP

  

 

MIE_BAST1@HOTMAIL.COM

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE TILKNYTNING 
TIL BESTYRELSESARBEJDE OG DUI?

Jeg har tidligere været formand for LUU. Og så har jeg 
før siddet i Hovedbestyrelsen, i 2 år. Og på nuværende 
tidspunkt sidder jeg i IFM-SEIs Control Commission.

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?

Jeg brænder rigtig meget for det internationale frivilli-
ge arbejde i DUI. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi 
samarbejder og plejer vores kontakter til vores søsteror-
ganisationer ude i verden. Desværre har DUI ikke være så 
synlig på arrangementer de sidste par år. Hvilket jeg har 
en målsætning om at lave om på. 

Jeg har selv været på mange internationale ture igen-
nem DUI, og dette har virkelig været givende. Som ung i 
DUI kan man lære rigtig meget ved at tage af sted.  
Jeg vil arbejder på få gjort de internationale aktiviteter 
mere synlige i DUI.
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KANDIDAT TIL 
HOVEDBESTYRELSEN

KIRSTEN HANSEN, 68 ÅR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSTILLER TIL: 
HOVEDBESTYRELSEN

OPSTILLET AF: 
DUI-THORSØ

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
KASSERER THORSØ-AFDELINGEN OG HAR  
VÆRET MEDLEM AF HOVEDBESTYRELSEN  

DE SIDSTE 5-6 ÅR.

  
 
  

KIMAHA@LIVE.DK

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE TILKNYTNING 
TIL BESTYRELSESARBEJDE OG DUI?

Har været medlem af Thorsø-afdelingen siden 1993 og 
været kasserer de sidste 12 år.

Har siddet i hovedbestyrelsen de sidste 5-6 år.

Har hjulpet meget til børnetræf og været voksenansvarlig 
de sidste 2 år.

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?

Synes det har været spændende at være en del af 
hovedbestyrelsen. Været med til at kaste nogle bolde i 
luften, som jeg gerne vil fuldføre. Har været i gang med at 
arbejde med børnekonventionen sammen med landsbør-
neudvalget, vil gerne fortsætte dette arbejde.

Fortsættes 
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KANDIDAT TIL 
HOVEDBESTYRELSEN

TINNA GLISBO, 45 ÅR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSTILLER TIL: 
HOVEDBESTYRELSEN

OPSTILLET AF: 
DUI-HOLBÆK

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
FORMAND FOR HOLBÆK-AFDELINGEN

  

 

TZINNA@HOTMAIL.COM

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?

Jeg stiller op til HB, fordi jeg ser det som et vigtigt forum, 
hvori man kan have stor indflydelse på det arbejde, der 
laves i DUI. Jeg brænder meget for den frivillighed, der 
er i hele organisationen, og ser den vigtighed i at være 
med til at have fingeren på pulsen i, hvad der sker rundt 
om i landets afdelinger, og at være et godt effektiv virke i 
organisationen.

Jeg har været med i DUI i mange mange år, oprindelig var 
jeg hjemhørende i Odder-afdelingen, men da vi flyttede til 
Nykøbing Sjælland, var der ikke nogle afdelinger i nær-
heden, så det var jo fantastisk, da det blev besluttet at 
genåbne Holbæk.

Jeg ser mig selv som en god medspiller, og jeg vil enga-
gere mig meget i bestyrelsesarbejdet, hvis jeg bliver valgt 
ind i HB. Jeg mener selv, jeg kan byde ind med mange 
gode ideer, samtidig er jeg et lyttende og tillidsskaben-
de menneske. DUI-LEG og VIRKE er en vigtig børne- og 
familie-organisation i Danmark, for der er der plads og 
rummelighed til alle, uanset hvem man er og hvilke socia-
le kår man kommer fra. Jeg vil være med til at gøre DUI 
endnu bedre end det i forvejen er. Jeg håber I har tillid til 
at vælge mig.
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KANDIDAT TIL 
HOVEDBESTYRELSEN

KIMMIE TUDBORG VALVERDE, 24 ÅR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSTILLER TIL: 
HOVEDBESTYRELSEN

OPSTILLET AF: 
DUI-VEJEN

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
HOVEDBESTYRELSESMEDLEM  

SAMT KONTAKTPERSON FRA LUU

  
 
  

DUIKIMMIE@GMAIL.COM

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE TILKNYTNING 
TIL BESTYRELSESARBEJDE OG DUI?

Jeg har været med i DUI, siden jeg var 6 år, og har  
bevæget på mange niveauer i DUI. Gennem min tid 
jeg har været aktiv i en lokalbestyrelse (Kolding, Vejen), 
regionsbestyrelse (Region Syd), landsbørneudvalget, 
landsungdomsudvalget samt hovedbestyrelsen.

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?

Jeg har siden landsmødet 2016 været en del af hovedbe-
styrelsen, og jeg elsker det. Det er super spændende, og 
jeg kan på ingen måde forstille at give slip på den proces, 
der er i gang nu. Jeg elsker at havde mange bolde i  
luften, hvilket også er nødvendigt i en organisation som 
DUI, som er gang med et kæmpe udviklingsarbejde.

Fortsættes 
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KANDIDATER TIL 
HOVEDBESTYRELSEN

SEBASTIAN JUL HORNSBERG, 35 ÅR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSTILLER TIL: 
HOVEDBESTYRELSEN

OPSTILLET AF: 
DUI-AARHUS

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
FORMAND FOR DUI-AARHUS 

SAMT KONTAKTPERSON FRA LUU

AARHUS@DUI.DK

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE TILKNYTNING 
TIL BESTYRELSESARBEJDE OG DUI?

Bestyrelsesmedlem i DUI-LEG og VIRKE Aarhus

Bestyrelsesmedlem i DUI-LEG og VIRKE Trige

Bestyrelsesmedlem Peter Sabroes Minde

Bestyrelsesmedlem DUI Youth

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?

Jeg har nu været medlem af DUI-LEG og VIRKE i 35 år og 
syntes, at jeg vil prøve nye udfoldninger inden for DUI-LEG 
og VIRKE. Hovedbestyrelsen lyder som et sted, hvor jeg 
kan blive udfordret og have mere indflydelse på DUI-LEG 
og VIRKE på landsplan.

ANDERS SØNDERVANG, 43 ÅR
OPSTILLER TIL: 

HOVEDBESTYRELSEN

OPSTILLET AF: 
DUI-AVEDØRE, GLADSAXE, HELSINGØR OG RØDOVRE

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
HOVEDBESTYRELSESMEDLEM  

SAMT BESTYRELSESMEDLEM I DUI-AVEDØRE

SP.SPONDERVANG@GMAIL.DK

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE TILKNYTNING 
TIL BESTYRELSESARBEJDE OG DUI?

Har siddet i HB siden 2014 og er medlem af bestyrelsen 
i Avedøre.

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?

For at udvikle og styre organisationen mod fagbevægel-
sen, da vi deler mange af de samme værdier.

For at udvikle det internatile arbejde, især mod ABN.

For at udbrede kendskabet til DUI i landet.

Bedre samarbejde mellem DUI-afdelinger i landet.
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LENE PALUDAN HASTRUP, 58 ÅR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSTILLER TIL: 
HOVEDBESTYRELSEN

OPSTILLET AF: 
INTERNATIONAL OG BØRNEPOLITISK AFDELING

STILLING/TILLIDSPOST I DUI: 
MEDLEM AF INTERNATIONAL

OG BØRNEPOLITISK AFDELING

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE TILKNYTNING 
TIL BESTYRELSESARBEJDE OG DUI?

Medlem af International og Børnepolitisk afdeling.

HVORFOR STILLER DU OP TIL DUI’S HOVEDBESTYRELSE?

Udviklingen af DUI til at være det foretrukne udgangs-
punkt for børn og unges aktiviteter, er vigtig for DUI’s 
overlevelse. Børn og unge bombarderes med indtryk og 
aktiviteter, og deltager i dem, uden at voksne tager stil-
ling til, hvilke signaler man er med til at sende, idet man 
ikke er kritisk nok overfor ’afsender af aktiviteten’.

DUI’s historie og kerneværdier har rod i den danske 
arbejderbevægelse. Vi skal værne om disse værdier, og 
lære vores børn og unge, at hvis vi griber tingene rigtigt 
an, kan vi alle være lige, rige og trygge. Vi skal have fo-
kus på de udsatte børn og unge, sikre at deres stemme 
bliver hørt.

Jeg kan bidrage med min erfaring med organisations-
udvikling. Jeg har været ansat i LO i 35 år og har i de år 
gennemgået flere organisationsforandringer.

Jeg har 30 års erfaring fra frivilligt bestyrelsesarbejde i 
hhv. faglig klub, Socialdemokratiet, 10 år som beboerfor-
mand, 4 år som lejerrepræsentant i udlejerbestyrelse og 
19 år i grundejerforening. Pt. er jeg aktiv 2 steder. I den 
danske fanklub for FC Barcelona, hvor jeg har været med 
til at starte klubben op, og AOF Frederiksberg Køben-
havn, hvor jeg har siddet i bestyrelsen i 5 år hvoraf de 2 
sidste som formand.

KANDIDAT TIL 
HOVEDBESTYRELSEN

HASTRUP39@GMAIL.DK
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NUVÆRENDE ÆNDRINGSFORSLAG 

 

§ 1: Landsforbundets formål 1 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- 2 
og ungdomsorganisation, der på arbejderbevægelsens 3 
demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål: 4 
- at organisere fritidsaktiviteter for børn, unge, 5 

familier og andre voksne overalt i landet, 6 
- at udvikle børn og unge til selvstændig tænken og 7 

skaben, samt deres evner til at samarbejde og 8 
fungere med andre, 9 

- at øge børns og unges rettigheder og indflydelse, 10 
- at arbejde for lige muligheder for alle børn, unge 11 

og familier, samt at sikre børn og unge retten til 12 
beskyttelse overlast, 13 

- at udbygge solidariteten med de socialt dårligst og 14 
svagest stillede, 15 

- at organisere aktiviteter, der giver familien større 16 
samværsmuligheder og indhold i fritiden, 17 

- at arbejde for at sikre alle verdens børn ret til at 18 
leve i fred og frihed, 19 

- at udbygge respekten for, og tolerancen og 20 
solidariteten med andre mennesker, 21 

- at udbygge børns og unges kreative evner til at 22 
udtrykke sig, 23 

- at fremme fællesskabet,  24 
- at styrke samarbejde ved at organisere 25 

motionsorienterede idrætsaktiviteter som et 26 
alternativ til den eliteorienterede 27 
konkurrenceidræt, 28 

- at fremme børns og unges holdning til ligestilling 29 
- at arbejde for et samfund med politisk, 30 

økonomisk, socialt og kulturelt demokrati. 31 
- at arbejde for en samlet børnepolitik 32 
 33 
§ 2: Logo  34 
"De dansende børn"  35 
Det eneste officielle bomærke for organisationen DUI-36 
LEG og VIRKE er "De dansende Børn".  37 
 38 
§ 3: Landsforbundets opbygning 39 
 40 
Stk. 1 Opbygning 41 
Landsforbundet DUI – LEG og VIRKE består af: 42 

• Afdelinger 43 
• Fællesledelser 44 
• Medlemmer 45 

 46 
Stk. 2 – Fællesledelser 47 
Hvis der kan opnås lokal enighed, kan der oprettes 48 
fællesledelser. 49 
 50 
Stk. 3 51 
Landsforbundet skal godkende enheder 52 
Alle organisatoriske enheder, der ønsker at være en 53 
del af DUI-LEG og VIRKE, ved direkte eller indirekte 54 
tilknytning, skal godkendes af Hovedbestyrelsen og er 55 
forpligtet til at indsende regnskab og referat, 56 
godkendt på deres årsmøde/generalforsamling.  57 

58 

	

§ 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. 
 
Motivation: 
Sikre muligheden for at afdelingerne kan indgå i, for 
dem, relevante fællesledelse. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

§ 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 
 
Motivation: 
Hvis Landsmødet ønsker at støtte forslaget, så har vi et 
tillægsforslag, der går på, at vi skal have skabt en 
fortælling om, hvad DUI står for. Det betyder, at vi skal 
have sat gang i en proces, hvor vi får forklaret 
enkelt og simpelt med de tre bogstaver D U og I, hvilken 
organisation vi er. 
 
Forslagsstiller: DUI Avedøre Afdelingen 
 
Redaktionel kommentar: i vedtægterne står 
organisationens navn ikke selvstændigt præciseret. 
Første gang navnet fremkommer er i 
formålsparagraffen, og ændringsforslaget er derfor 
medtaget her, og vil ved vedtagelse blive 
konsekvensrettet i alle sæt vedtægter (vejledende for 
afdelinger og fællesledelser samt landsforbund) 



NUVÆRENDE ÆNDRINGSFORSLAG
Forslag til vedtægtsændringer for Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 2016 - 2018 

 

Venneforeninger der er etableret efter landsmødet 59 
2012 er pligtig til at tilhøre Landsforeningen DUI-LEG 60 
og VIRKEs Venner.   61 
 62 
Stk. 4 Oprettelse af afdelinger  63 
Afdelinger kan oprettes geografisk og/eller aktivitets- 64 
og aldersmæssigt.    65 
 66 
Stk. 5 Organisationsmedlemmer 67 
Organisationer i arbejderbevægelsen kan tilslutte sig 68 
som organisationsmedlemmer. 69 
 70 
§ 4: Landsmødet 71 
 72 
Stk. 1 Øverste myndighed 73 
Landsmødet er øverste myndighed for hele 74 
organisationen DUI-LEG og VIRKE. 75 
 76 
Stk. 2 Delegerede til landsmødet 77 
Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 78 
delegerede fra hver afdeling, 1 delegeret fra hver 79 
fællesledelse. Alle disse har stemmeret. De kritiske 80 
revisorer kan deltage uden stemmeret. Vedtægter for 81 
fællesledelser forbliver uændret 82 
 83 
Stk. 3 Gælden skal være betalt 84 
Al materiale til afdelingsarkivet skal være indsendt, al 85 
gæld til landsforbundet stiftet før d. 31.12 året før 86 
landsmødets afholdelse, skal være betalt til 87 
landsforbundet for at delegerede kan godkendes. 88 
 89 
Stk. 4 Landsmødets indhold  90 
Landsmødet godkender beretning for den forløbne 91 
landsmødeperiode.  92 
Landsmødet vedtager vedtægter, målprogram, 93 
retningslinjer for samt fastsætter 94 
minimumskontingent for DUI-LEG og VIRKE i den 95 
kommende landsmødeperiode. 96 
 97 
Tidsfrist for indsendelse af forslag  98 
Hvis hovedbestyrelsen har forslag, der ønskes 99 
behandlet af landsmødet, skal disse være 100 
Landsforbundet i hænde, så de kan udsendes til 101 
afdelinger senest 6 måneder før det ordinære 102 
landsmøde. Hvis afdelingerne har forslag, der ønskes 103 
behandlet af landsmødet, skal disse være 104 
Landsforbundet i hænde senest 4 måneder før 105 
landsmødet.   106 
 107 
Tidsfrist for udsendelse af forslag  108 
Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen udsendes 109 
senest 6 måneder før de ordinære landsmøder. 110 
Indkomne forslag fra afdelingerne udsendes senest 2 111 
måneder før landsmødet.    112 
 113 
Fremsættelse af ændringsforslag  114 
Eventuelle ændringsforslag fra afdelingerne eller 115 
hovedbestyrelsen skal være landsforbundet i hænde 116 
senest 4 uger før landsmødets start. 117 

118 

§ 4: Landsmødet 
Linje 81 og 82 ændres til 
 
Stk. 2 Delegerede til landsmødet 
Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 
delegerede fra hver afdeling. Alle disse har stemmeret. 
De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret. 
 
Motivation: 
Ved at fællesledelse går på tværs af organisationen og 
kan vokse i antal, vil forholdet mellem afdelingers 
repræsentation ved Landsmødet, kunne skævvrides, ved 
at give fællesledelser stemmeret. 
 
Forslagsstiller: hovedbestyrelsen 
 

FORSLAG 2: 
Ny tekst 
 
§ 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. 
 
Motivation: 
Vi vil med forslaget gerne sikre, at Landsforbundet har 
de fornødne materialer til afdelingsarkivet i hænde så 
betids, så det er muligt at få afsluttet medlems-
indberetninger i forbindelse med revisionens 
gennemgang og så diverse tilskud kan blive søgt i rette 
tid. 
 
Forslagsstiller: DUI Avedøre afdeling 

FORSLAG 1: 
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. 
 
Motivation: som det er nu, er der ikke en deadline for 
hvornår alt materiale er indsendt. Det er det vi gerne vil 
ændre med dette forslag 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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§ 4: Landsmødet 
Linje 81 og 82 ændres til 
 
Stk. 2 Delegerede til landsmødet 
Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 
delegerede fra hver afdeling. Alle disse har stemmeret. 
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kan vokse i antal, vil forholdet mellem afdelingers 
repræsentation ved Landsmødet, kunne skævvrides, ved 
at give fællesledelser stemmeret. 
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Ny tekst 
 
§ 4: Landsmødet stk. 3 
Al materiale for hele landsmødeperioden skal være 
indsendt rettidigt og al gæld til Landsforbundet stiftet 
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betids, så det er muligt at få afsluttet medlems-
indberetninger i forbindelse med revisionens 
gennemgang og så diverse tilskud kan blive søgt i rette 
tid. 
 
Forslagsstiller: DUI Avedøre afdeling 

FORSLAG 1: 
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§ 4: Landsmødet stk. 3 
Al materiale til afdelingsarkivet skal være indsendt, al 
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landsforbundet for at delegerede kan godkendes  
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Stk. 2 Delegerede til landsmødet 
Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 
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kan vokse i antal, vil forholdet mellem afdelingers 
repræsentation ved Landsmødet, kunne skævvrides, ved 
at give fællesledelser stemmeret. 
 
Forslagsstiller: hovedbestyrelsen 
 

FORSLAG 2: 
Ny tekst 
 
§ 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. 
 
Motivation: 
Vi vil med forslaget gerne sikre, at Landsforbundet har 
de fornødne materialer til afdelingsarkivet i hænde så 
betids, så det er muligt at få afsluttet medlems-
indberetninger i forbindelse med revisionens 
gennemgang og så diverse tilskud kan blive søgt i rette 
tid. 
 
Forslagsstiller: DUI Avedøre afdeling 

FORSLAG 1: 
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. 
 
Motivation: som det er nu, er der ikke en deadline for 
hvornår alt materiale er indsendt. Det er det vi gerne vil 
ændre med dette forslag 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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Venneforeninger der er etableret efter landsmødet 59 
2012 er pligtig til at tilhøre Landsforeningen DUI-LEG 60 
og VIRKEs Venner.   61 
 62 
Stk. 4 Oprettelse af afdelinger  63 
Afdelinger kan oprettes geografisk og/eller aktivitets- 64 
og aldersmæssigt.    65 
 66 
Stk. 5 Organisationsmedlemmer 67 
Organisationer i arbejderbevægelsen kan tilslutte sig 68 
som organisationsmedlemmer. 69 
 70 
§ 4: Landsmødet 71 
 72 
Stk. 1 Øverste myndighed 73 
Landsmødet er øverste myndighed for hele 74 
organisationen DUI-LEG og VIRKE. 75 
 76 
Stk. 2 Delegerede til landsmødet 77 
Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 78 
delegerede fra hver afdeling, 1 delegeret fra hver 79 
fællesledelse. Alle disse har stemmeret. De kritiske 80 
revisorer kan deltage uden stemmeret. Vedtægter for 81 
fællesledelser forbliver uændret 82 
 83 
Stk. 3 Gælden skal være betalt 84 
Al materiale til afdelingsarkivet skal være indsendt, al 85 
gæld til landsforbundet stiftet før d. 31.12 året før 86 
landsmødets afholdelse, skal være betalt til 87 
landsforbundet for at delegerede kan godkendes. 88 
 89 
Stk. 4 Landsmødets indhold  90 
Landsmødet godkender beretning for den forløbne 91 
landsmødeperiode.  92 
Landsmødet vedtager vedtægter, målprogram, 93 
retningslinjer for samt fastsætter 94 
minimumskontingent for DUI-LEG og VIRKE i den 95 
kommende landsmødeperiode. 96 
 97 
Tidsfrist for indsendelse af forslag  98 
Hvis hovedbestyrelsen har forslag, der ønskes 99 
behandlet af landsmødet, skal disse være 100 
Landsforbundet i hænde, så de kan udsendes til 101 
afdelinger senest 6 måneder før det ordinære 102 
landsmøde. Hvis afdelingerne har forslag, der ønskes 103 
behandlet af landsmødet, skal disse være 104 
Landsforbundet i hænde senest 4 måneder før 105 
landsmødet.   106 
 107 
Tidsfrist for udsendelse af forslag  108 
Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen udsendes 109 
senest 6 måneder før de ordinære landsmøder. 110 
Indkomne forslag fra afdelingerne udsendes senest 2 111 
måneder før landsmødet.    112 
 113 
Fremsættelse af ændringsforslag  114 
Eventuelle ændringsforslag fra afdelingerne eller 115 
hovedbestyrelsen skal være landsforbundet i hænde 116 
senest 4 uger før landsmødets start. 117 

118 

§ 4: Landsmødet 
Linje 81 og 82 ændres til 
 
Stk. 2 Delegerede til landsmødet 
Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 
delegerede fra hver afdeling. Alle disse har stemmeret. 
De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret. 
 
Motivation: 
Ved at fællesledelse går på tværs af organisationen og 
kan vokse i antal, vil forholdet mellem afdelingers 
repræsentation ved Landsmødet, kunne skævvrides, ved 
at give fællesledelser stemmeret. 
 
Forslagsstiller: hovedbestyrelsen 
 

FORSLAG 2: 
Ny tekst 
 
§ 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. 
 
Motivation: 
Vi vil med forslaget gerne sikre, at Landsforbundet har 
de fornødne materialer til afdelingsarkivet i hænde så 
betids, så det er muligt at få afsluttet medlems-
indberetninger i forbindelse med revisionens 
gennemgang og så diverse tilskud kan blive søgt i rette 
tid. 
 
Forslagsstiller: DUI Avedøre afdeling 

FORSLAG 1: 
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. 
 
Motivation: som det er nu, er der ikke en deadline for 
hvornår alt materiale er indsendt. Det er det vi gerne vil 
ændre med dette forslag 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
 
 

HB har valgt at trække deres forslag

HB har valgt at trække deres forslag til fordel for 
DUI’s Avedøres forslag.
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Afstemningsregler 119 

Til alle vedtagelser på landsmødet kræves almindeligt 120 
flertal, og at mindst halvdelen af de fremmødte 121 
stemmeberettigede deltager i afstemningen. 122 
Ændringer af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af 123 
landsmødets fremmødte, stemmeberettigede 124 
stemmer for forslaget.  125 
 126 
Landsmødets forretningsorden 127 
Landsmødet fastsætter sin egen forretningsorden. 128 
 129 
Stk. 5 Valg på landsmødet 130 
På landsmødet vælges forbundsformand,  131 
2 næstformænd, 10 hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 132 
suppleanter samt 2 kritiske revisorer. Disse skal være 133 
myndige og medlemmer af DUI-LEG og VIRKE. 134 
Hovedbestyrelsens sammensætning skal tilstræbes at 135 
have en køns, alders og geografisk bredde.  136 
 137 
Afgang i perioden  138 

I tilfælde af forbundsformandens eller en af 139 
næstformændenes afgang i landsmødeperioden skal 140 
fællesledelserne og afdelingerne informeres om dette 141 
inden for en uge. Hovedbestyrelsen vurdere om der 142 
skal konstitueres en midlertidig erstatning frem til 143 
næste landsmøde eller om der skal indkaldes til 144 
ekstraordinært landsmøde.  145 

I tilfælde af formandens, en af næstformændenes eller 146 
HB-medlemmernes afgang i landsmødeperioden, skal 147 
afdelingerne med mindst 1 måneds varsel have 148 
mulighed for at indstille kandidater.    149 
 150 
Valg af revisionsfirma  151 
Landsmødet vælger et statsautoriseret revisionsfirma.   152 

Hvem er valgbare? 153 
Kun medlemmer, der er til stede ved landsmødet, eller 154 
som har givet skriftligt tilsagn til landsmødet, kan 155 
vælges. Alle valg gælder for hele landsmødeperioden. 156 

Stk. 6 Indvarsling af landsmødet 157 
Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet 158 
senest den 1. november før landsmødeåret. Ordinært 159 
landsmøde afholdes hvert 2. år. 160 
 161 
Stk. 7 Ekstraordinært landsmøde 162 
Ekstraordinært landsmøde skal afholdes såfremt 163 
hovedbestyrelsen eller 1/3 af afdelingerne finder det 164 
nødvendigt. 165 
 166 
Motiveret dagsorden og indkaldelse 167 
Anmodning herom skal fremsættes skriftligt og 168 
indeholde forslag til motiveret dagsorden. 169 
Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes  170 

171 

Rettelse i linje 134: 

§ 4: Landsmøde

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. 

Motivation: 
Ændring af vedtægterne ift. DUF 
Forslaget hænger sammen med DUF arbejde med 16-
åriges valgret. Forslaget skal sikre, at DUI forsat kan få 
del i Tipsmidlerne. 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

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 

Motivation for alle deadline spørgsmålene: den nye 
teknologi muliggør en hurtigere deling af forslag 
(eksempelvis på hjemmesider mm), derfor skal der ikke 
være så lang tid mellem til det formelle. 

Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 

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. 

Motivation: Når vores møder ikke er bundet til et 
bestemt halvår, bliver det meget rigidt, at der er en 
bestemt dato. 

Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 

Afstemningsregler 119 

Til alle vedtagelser på landsmødet kræves almindeligt 120 
flertal, og at mindst halvdelen af de fremmødte 121 
stemmeberettigede deltager i afstemningen. 122 
Ændringer af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af 123 
landsmødets fremmødte, stemmeberettigede 124 
stemmer for forslaget.  125 
 126 
Landsmødets forretningsorden 127 
Landsmødet fastsætter sin egen forretningsorden. 128 
 129 
Stk. 5 Valg på landsmødet 130 
På landsmødet vælges forbundsformand,  131 
2 næstformænd, 10 hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 132 
suppleanter samt 2 kritiske revisorer. Disse skal være 133 
myndige og medlemmer af DUI-LEG og VIRKE. 134 
Hovedbestyrelsens sammensætning skal tilstræbes at 135 
have en køns, alders og geografisk bredde.  136 
 137 
Afgang i perioden  138 

I tilfælde af forbundsformandens eller en af 139 
næstformændenes afgang i landsmødeperioden skal 140 
fællesledelserne og afdelingerne informeres om dette 141 
inden for en uge. Hovedbestyrelsen vurdere om der 142 
skal konstitueres en midlertidig erstatning frem til 143 
næste landsmøde eller om der skal indkaldes til 144 
ekstraordinært landsmøde.  145 

I tilfælde af formandens, en af næstformændenes eller 146 
HB-medlemmernes afgang i landsmødeperioden, skal 147 
afdelingerne med mindst 1 måneds varsel have 148 
mulighed for at indstille kandidater.    149 
 150 
Valg af revisionsfirma  151 
Landsmødet vælger et statsautoriseret revisionsfirma.   152 

Hvem er valgbare? 153 
Kun medlemmer, der er til stede ved landsmødet, eller 154 
som har givet skriftligt tilsagn til landsmødet, kan 155 
vælges. Alle valg gælder for hele landsmødeperioden. 156 

Stk. 6 Indvarsling af landsmødet 157 
Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet 158 
senest den 1. november før landsmødeåret. Ordinært 159 
landsmøde afholdes hvert 2. år. 160 
 161 
Stk. 7 Ekstraordinært landsmøde 162 
Ekstraordinært landsmøde skal afholdes såfremt 163 
hovedbestyrelsen eller 1/3 af afdelingerne finder det 164 
nødvendigt. 165 
 166 
Motiveret dagsorden og indkaldelse 167 
Anmodning herom skal fremsættes skriftligt og 168 
indeholde forslag til motiveret dagsorden. 169 
Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes  170 

171 

Rettelse i linje 134: 

§ 4: Landsmøde

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. 

Motivation: 
Ændring af vedtægterne ift. DUF 
Forslaget hænger sammen med DUF arbejde med 16-
åriges valgret. Forslaget skal sikre, at DUI forsat kan få 
del i Tipsmidlerne. 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

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 

Motivation for alle deadline spørgsmålene: den nye 
teknologi muliggør en hurtigere deling af forslag 
(eksempelvis på hjemmesider mm), derfor skal der ikke 
være så lang tid mellem til det formelle. 

Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 

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. 

Motivation: Når vores møder ikke er bundet til et 
bestemt halvår, bliver det meget rigidt, at der er en 
bestemt dato. 

Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 
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senest 1 måned efter forslag til motiveret dagsorden 172 
er modtaget. 173 
Ekstraordinært Landsmøde skal indkaldes med mindst 174 
1 måneds varsel. 175 
 176 
Stk. 8 Offentlig adgang til landsmødet 177 
Landsmødet er offentligt efter hovedbestyrelsens 178 
nærmere bestemmelser. Alle medlemmer af DUI-LEG 179 
og VIRKE har adgangs- og taleret efter 180 
hovedbestyrelsens regler. 181 
 182 
§ 5: Hovedbestyrelsen 183 
 184 
Stk. 1 Hovedbestyrelsens sammensætning 185 
Hovedbestyrelsen, der er DUI-LEG og VIRKEs øverste 186 
myndighed mellem landsmøderne, består af 187 
formandsskabet og 10 HB-medlemmer valgt på 188 
landsmødet, samt formanden og et medlem for 189 
Landsungdomsudvalget.   190 
 191 
Stk. 2 Afholdelse af hovedbestyrelsesmøder 192 
Der afholdes ordinært hovedbestyrelsesmøde mindst 193 
6 gange årligt. 194 
 195 
Stk. 3 LBU og Hovedbestyrelsen 196 
LandsBørneUdvalget kan til enhver tid kræve besøge 197 
af repræsentanter fra hovedbestyrelsen på et af deres 198 
udvalgsmøder. 199 

Ligeledes kan Landsbørneudvalget til enhver tid kræve 200 
deltagelse og taletid til et af hovedbestyrelsens 201 
møder. 202 
 203 
Stk. 4 Hovedbestyrelsens opgaver 204 
Hovedbestyrelsen behandler regnskab og budget, 205 
holder kontakt til siddende udvalg samt godkender 206 
arbejdsplanen for Landsforbundets aktiviteter efter de 207 
af landsmødet vedtagne overordnede retningslinjer.  208 

Stk. 5 Ansættelse af personale 209 
Hovedbestyrelsen ansætter Landsforbundets daglige 210 
ledelse. Hovedbestyrelsen fastsætter de overordnede 211 
arbejds- og indsatsområder på Forbundskontoret.  212 
 213 
Formandskabet ansætter kontorets øvrige personale. 214 
Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af 215 
Forbundskontoret.  216 
 217 
Stk. 6 Hovedbestyrelsens forretningsorden 218 
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 219 
 220 
Stk. 7 Børneudvalg og ungdomsudvalg 221 
Landsbørneudvalget 222 
Der vælges et landsbørneudvalg af og blandt de 6 - 13 223 
årige, med det formål, at skabe aktiviteter for børnene 224 
i denne aldersgruppe. Udvalget sammensættes 225 
således:  226 
 227 
Landsbørneudvalget består af udvalgsformanden og 9 228 
medlemmer der er valgt geografisk bredt. Formanden 229 

230 

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 Hovedbestyrelsesmedlemmer 
valgt på landsmødet, samt 2 repræsentanter fra 
LandsUngdomsUdvalget.

Motivation:  
For at sikrer en fuld repræsentation i Hovedbestyrelsen 
for LandsUngdomsUdvalget. Stilles hermed et forslag om 
at ændre paragraffen således at det er 2 repræsentanter 
for LandsUngdomsUdvalget og en formand og en 
repræsentant fra udvalget. 
På denne måde sikres fuld repræsentation fra 
LandsUngdomsUdvalget.  

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen på vegne af 
LandsUngdomsUdvalget og LandsBørneUdvalget 

Linjerne 223 – 225 slettes og erstattes med ny tekst 

Ændringsforlag til og ungdomsudvalg 
Landsbørneudvalget 
§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.

Motivation:  
Der er et ønske fra børn og unge i organisationen om at 
skabe en glidende overgang mellem de 2 udvalgs 
aktiviteter. Ved at havde en overgangsperiode imellem 
aldersgrupperne. 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen på vegne af 
LandsUngdomsUdvalget og LandsBørneUdvalget 
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senest 1 måned efter forslag til motiveret dagsorden 172 
er modtaget. 173 
Ekstraordinært Landsmøde skal indkaldes med mindst 174 
1 måneds varsel. 175 
 176 
Stk. 8 Offentlig adgang til landsmødet 177 
Landsmødet er offentligt efter hovedbestyrelsens 178 
nærmere bestemmelser. Alle medlemmer af DUI-LEG 179 
og VIRKE har adgangs- og taleret efter 180 
hovedbestyrelsens regler. 181 
 182 
§ 5: Hovedbestyrelsen 183 
 184 
Stk. 1 Hovedbestyrelsens sammensætning 185 
Hovedbestyrelsen, der er DUI-LEG og VIRKEs øverste 186 
myndighed mellem landsmøderne, består af 187 
formandsskabet og 10 HB-medlemmer valgt på 188 
landsmødet, samt formanden og et medlem for 189 
Landsungdomsudvalget.   190 
 191 
Stk. 2 Afholdelse af hovedbestyrelsesmøder 192 
Der afholdes ordinært hovedbestyrelsesmøde mindst 193 
6 gange årligt. 194 
 195 
Stk. 3 LBU og Hovedbestyrelsen 196 
LandsBørneUdvalget kan til enhver tid kræve besøge 197 
af repræsentanter fra hovedbestyrelsen på et af deres 198 
udvalgsmøder. 199 

Ligeledes kan Landsbørneudvalget til enhver tid kræve 200 
deltagelse og taletid til et af hovedbestyrelsens 201 
møder. 202 
 203 
Stk. 4 Hovedbestyrelsens opgaver 204 
Hovedbestyrelsen behandler regnskab og budget, 205 
holder kontakt til siddende udvalg samt godkender 206 
arbejdsplanen for Landsforbundets aktiviteter efter de 207 
af landsmødet vedtagne overordnede retningslinjer.  208 

Stk. 5 Ansættelse af personale 209 
Hovedbestyrelsen ansætter Landsforbundets daglige 210 
ledelse. Hovedbestyrelsen fastsætter de overordnede 211 
arbejds- og indsatsområder på Forbundskontoret.  212 
 213 
Formandskabet ansætter kontorets øvrige personale. 214 
Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af 215 
Forbundskontoret.  216 
 217 
Stk. 6 Hovedbestyrelsens forretningsorden 218 
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 219 
 220 
Stk. 7 Børneudvalg og ungdomsudvalg 221 
Landsbørneudvalget 222 
Der vælges et landsbørneudvalg af og blandt de 6 - 13 223 
årige, med det formål, at skabe aktiviteter for børnene 224 
i denne aldersgruppe. Udvalget sammensættes 225 
således:  226 
 227 
Landsbørneudvalget består af udvalgsformanden og 9 228 
medlemmer der er valgt geografisk bredt. Formanden 229 

230 

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 Hovedbestyrelsesmedlemmer 
valgt på landsmødet, samt 2 repræsentanter fra 
LandsUngdomsUdvalget.

Motivation:  
For at sikrer en fuld repræsentation i Hovedbestyrelsen 
for LandsUngdomsUdvalget. Stilles hermed et forslag om 
at ændre paragraffen således at det er 2 repræsentanter 
for LandsUngdomsUdvalget og en formand og en 
repræsentant fra udvalget. 
På denne måde sikres fuld repræsentation fra 
LandsUngdomsUdvalget.  

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen på vegne af 
LandsUngdomsUdvalget og LandsBørneUdvalget 

Linjerne 223 – 225 slettes og erstattes med ny tekst 

Ændringsforlag til og ungdomsudvalg 
Landsbørneudvalget 
§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.

Motivation:  
Der er et ønske fra børn og unge i organisationen om at 
skabe en glidende overgang mellem de 2 udvalgs 
aktiviteter. Ved at havde en overgangsperiode imellem 
aldersgrupperne. 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen på vegne af 
LandsUngdomsUdvalget og LandsBørneUdvalget 
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vælges af hovedbestyrelsen for en 1-årig periode, 231 
efter indstilling fra Landsbørneudvalget. 232 
Medlemmerne vælges på skift for en to-årig periode.  233 
 234 
Landsbørneudvalgets forretningsorden 235 
Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget 236 
af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 237 
landsbørneudvalget. 238 
 239 
LandsUngdomsUdvalg 240 
Der vælges et landsungdomsudvalg af og blandt de 14 241 
- 22 årige, med det formål, at skabe aktiviteter for de 242 
unge i denne aldersgruppe. Medlemmerne vælges på 243 
skift for en to-årig periode. 244 
 245 
Udvalget sammensættes således: 246 
Landsungdomsudvalget består af udvalgsformanden 247 
og 9 medlemmer, der er valgt geografisk bredt. 248 
Formanden vælges af hovedbestyrelsen for en 1-årig 249 
periode, efter indstilling fra Landsungdomsudvalget 250 
 251 
Landsungdomsudvalgets forretningsorden  252 
Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget 253 
af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 254 
landsungdomsudvalget. 255 
 256 
Landsungdomsudvalgets forretningsorden 257 
Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget 258 
af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 259 
landsungdomsudvalget. 260 
 261 
 262 
Stk. 8 Andre udvalg 263 
Hovedbestyrelsen nedsætter herudover andre udvalg 264 
til at opfylde de arbejdsplaner, som landsmødet og 265 
hovedbestyrelsen vedtager. Udvalgene organiserer i 266 
øvrigt selv deres virksomhed. 267 
 268 
Stk. 9 Landsforbundets repræsentationer 269 
Hovedbestyrelsen udpeger Landsforbundets 270 
repræsentanter i organisationer, institutioner, 271 
virksomheder m.v., såvel internt som eksternt. 272 
 273 
Stk. 10 274 
Ansvarlig for uddannelsesvirksomheden 275 
Hovedbestyrelsen er hovedansvarlig for, at der 276 
gennemføres en uddannelsesvirksomhed for 277 
medarbejdere, og medvirker desuden til løsning af 278 
lokale forhold for de forskellige enheder. 279 
 280 
§ 6: FORMANDSSKABET  281 
Stk. 1 Formandsskabets sammensætning   282 
Formandsskabet består af forbundsformanden og 2 283 
næstformænd, der vælges af landsmødet.   284 
 285 
Stk. 2 Ledelsen af Landsforbundet  286 
Under ansvar over for hovedbestyrelsen varetager 287 
Formandsskabet Landsforbundets daglige ledelse. 288 

289 

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. 
 
Motivation: 
Der er et ønske fra børn og unge i organisationen om at 
skabe en glidende overgang mellem de 2 udvalgs 
aktiviteter. Ved at havde en overgangsperiode imellem 
aldersgrupperne, samt styrke fremtidige samarbejde.  
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen på vegne af 
LandsUngdomsUdvalget og LandsBørneUdvalget 

Følgetekst fra LUU: 
LandsUngdomsUdvalget’s ønske er, at ændre aldersgruppen fra 14-22 
år til 13-25 år. På denne måde vil vi kunne fastholde den ældre del af 
ungdommen i DUI-LEG og VIRKE. Der ses en tendens til at der skabes 
stærke relationer, hvilket vi er meget stolte af, desværre falder der 
ofte en stor del af den ældre ungdom fra når den ældste bliver for 
gammel til at være en del af aldersgruppen.  
 
Vi ønsker en større kontinuitet blandt deltager og udvalgs 
sammensætning hvor de erfarne og den ældre ungdom oplærer og 
støtter den nye ungdom i organisationsarbejdet.  
 
Da dette er et helt nyt koncept, er det vigtigt for os at dette er en 
proces hvor der løbene evalueres for at se om den ønskede effekt 
opnås og at der derved vil skabes en større stabilitet af deltager i 
udvalgs aktiviteterne på begge områder. Vi tror på dette ville øge 
medlems fastholdes i hele organisationen. Der vil skabes relationer på 
et større aldersspænd, som vil være med til at udvikle organisationen 
og samarbejdet på tværs, gennem tid. 
 
Visioner for vedtægtsændringer i LandsBørneUdvalget og 
LandsUngdomsUdvalget: 
 
I samarbejde mellem LandsUngdomsUdvalget og Landsbørneudvalget 
er der skabt visioner om at styrke overgangen fra landsbørneudvalget 
til LandsUngdomsUdvalget.   
 
Der er et ønske fra børn og unge i organisationen om at skabe en 
glidende overgang mellem de 2 udvalgs aktiviteter. Ved at havde en 
overgangsperiode i mellem aldersgrupperne mener vi: 
 
- at man vil kunne få flere med, i overgangen, da man i denne periode 
er splittet mellem venner i de 2 udvalg  
 
- at skiftet fra børene aldersgruppen kan få at skabe nye relationer og 
bekendtskaber i ungdoms aldersgruppen. 
 
Der skal altid ligge en vurdering fra afdelingerne i forhold til deltagelse 
i udvalgsaktivisterne.  
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Formandsskabets forretningsorden 290 
Formandsskabet fastsætter selv sin forretningsorden, 291 
der fremlægges i hovedbestyrelsen.  292 
  293 
Stk. 3 Landsforbundets tegningsregler  294 
Med bindende virkning for Landsforbundet tegner 295 
forbundsformand og en næstformand i forening 296 
organisationen. Dette gælder også med hensyn til køb, 297 
salg og pantsætning af ejendomme efter en 298 
hovedbestyrelsesbeslutning herom. 299 
 300 
§ 7: Medlemskab og kontingent 301 
 302 
Stk. 1 Optagelse af medlemmer  303 
Som medlemmer kan optages alle personer og lokale 304 
organisationer i arbejderbevægelsen, der ønsker at 305 
arbejde for opfyldelse af formålsparagraffen, og som 306 
betaler det fastsatte kontingent. Enkeltpersoner 307 
optages i afdelinger og fællesledelser.   308 
 309 
Stk. 2 Optagelse af organisationsmedlemmer 310 
Landsdækkende og regionale 311 
organisationsmedlemmer tilsluttes Landsforbundet. 312 
Lokale organisationsmedlemmer tilsluttes afdelingen.  313 
 314 
Hvis der ikke forefindes en afdeling, tilknyttes lokale 315 
organisationsmedlemmer Landsforbundet.   316 
 317 
Stk. 3 Minimumskontingent 318 
Minimumskontingent til Landsforbundet fastsættes af 319 
landsmødet for den kommende landsmødeperiode, 320 
ligesom landsmødet fastsætter vejledende kontingent 321 
for afdelingerne. 322 
 323 
Stk. 4 Underkendelse af medlemskab 324 
Hovedbestyrelsen kan på given foranledning 325 
underkende ethvert medlems- og med- 326 
arbejderskab. For enhver underkendelse af medlems- 327 
og ulønnet frivilligt medarbejderskab kan afgørelsen 328 
indankes til landsmødet. 329 
 330 
§ 9: Medarbejderforhold 331 
 332 
Udstedelse af medarbejderkort 333 
Landsforbundet udsteder medarbejderkort inklusiv 334 
forsikring til alle organisationens frivillige 335 
medarbejdere, når disse er tjekket i Det Centrale 336 
Kriminalregister hos Rigspolitiet.  337 
Medarbejdere tjekkes mindst en gang i hver 338 
landsmødeperiode. 339 
 340 
Herudover udgiver Landsforbundet 341 
medarbejderinformation eller tidsskrift, samt sikrer 342 
uddannelsestilbud til organisationens medlemmer. 343 
 344 
§ 10: Økonomiske dispositioner 345 
 346 
Hæftelse for økonomiske dispositioner 347 

348 

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. 
 
Motivation: 
Uden denne specifikation er det ikke muligt for 
forbundet at anvende kreditkort og elektroniske 
løsninger som netbank. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

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.  
 
Motivation: 
Afdelingerne har medlemmerne, Fællesledelserne er til 
for afdelingerne. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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Ved køb af fast ejendom og andre økonomiske 349 
dispositioner, hæfter Landsforbundet DUI-LEG og 350 
VIRKER kun for de beslutninger, der træffes af 351 
Landsforbundets hovedbestyrelse under hensyntagen 352 
til §6, stk. 3 og 4. 353 
 354 
Lokalenheder hæfter selv 355 
Alle lokale enheders økonomiske dispositioner 356 
påhviler økonomisk og juridisk disse enheders 357 
respektive kompetente forsamlingers beslutninger. 358 
 359 
§ 11: Regnskab 360 
 361 
Stk. 1 Regnskabsår 362 
Regnskabsåret er kalenderåret. 363 
 364 
Stk. 2 Bankforbindelse 365 
Landsforbundets hovedbankforbindelse er 366 
Arbejdernes Landsbank. 367 
 368 
§ 12: Ændring af vedtægter 369 
 370 
Krav til ændring af vedtægterne 371 
Ændring af Landsforbundets vedtægter skal ske på et 372 
landsmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af 373 
landsmødets fremmødte stemmeberettigede 374 
medlemmer. 375 
 376 
§ 13: Organisationens ophør 377 
 378 
Ophør 379 
I tilfælde af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE’s ophør 380 
skal organisationens aktiver overdrages til eventuelle 381 
resterende afdelinger eller fællesledelser fordelt i 382 
forhold til antal medlemmer under 30 år, ved 383 
medlemsopgørelsen året før landsmødets afholdelse. 384 
 385 
Er der ingen afdelinger tilbage skal organisationens 386 
aktiver overdrages til anden børne- og 387 
ungdomsvirksomhed, uddannelsesformål eller andet 388 
almennyttigt formål inden for arbejderbevægelsen 389 
efter landsmødets beslutning.   390 
 391 
Der skal 2 landsmøder til 392 
Vedtagelse af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs 393 
ophør skal for at være gyldigt træffes på 2 på 394 
hinanden følgende lands- 395 
møder. 396 

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. 
 
Motivation: 
Afdelingerne har medlemmerne, Fællesledelserne er til 
for afdelingerne. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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§1: Formål 1 
 2 
Fællesledelsens formål 3 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- 4 
og ungdomsorganisation, der i samarbejde med 5 
forældre og andre, på arbejderbevægelsens 6 
demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål  7 
- At gennemføre fællesaktiviteter for 8 

medlemmerne i fællesledelsens område.  9 
- At repræsentere DUI-afdelingerne overfor 10 

kommunale myndigheder m.v. 11 
- At oprette nye afdelinger i bydelsområder 12 

indenfor fællesledelsens område. 13 
 14 
Fællesledelsen skal til enhver tid hjælpe og støtte 15 
afdelingerne med at opfylde landsmødets, 16 
landskonferencens og hovedbestyrelsens vedtagelser. 17 
 18 
§2: Navn og område 19 
 20 
Stk. 1 21 
Fællesledelsens navn 22 
DUI-LEG og VIRKE [Her indskrives  23 
fællesledelsens navn] er en sammenslutning af alle 24 
tilsluttede DUI-LEG og VIRKE afdelinger og lokale 25 
organisationsmedlemmer i [Her indskrives 26 
kommunens navn] kommune.  27 
Fællesledelsen er en selvstændig økonomisk enhed 28 
tilknyttet Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 29 
 30 
§3: Fællesmødet 31 
 32 
Stk. 1 33 
Højeste myndighed 34 
Fællesledelsens højeste myndighed er årsfællesmødet, 35 
der afholdes hvert år i marts måned efter 36 
afdelingsmødernes afholdelse.  37 
 38 
Varsling af årsfællesmødet 39 
Årsfællesmødet indkaldes skriftligt med én måneds 40 
varsel med angivelse af dagsorden.  41 
 42 
Årsfællesmødets indhold 43 
På årsfællesmødet aflægges beretning,  44 
ligesom det fremtidige arbejdet drøftes. Det 45 
reviderede regnskab, der består af driftsregnskab og 46 
status, fremlægges skriftligt til godkendelse.  47 
 48 
Stk. 2 49 
Delegerede til årsfællesmødet 50 
Årsfællesmødet består af forretningsudvalget, en 51 
ligelig repræsentation (mindst 2 repræsentanter) fra 52 
hver tilsluttet DUI-LEG og VIRKE-afdeling. Disse har 53 
stemmeret.  54 
 55 
Herudover deltager 1 repræsentant fra 56 
arbejderbevægelsens øvrige organisationer efter 57 

58 

Linjerne 4 – 14 slettes og erstattes af ny tekst: 
 
§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. 
 
Motivation: 
At sikre fællesledelser og aktivitetsfælleskaber både kan 
være lokalt forankret og ikke. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

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 
 
Motivation: 
At sikre fællesledelser og aktivitetsfælleskaber både kan 
være lokalt forankret og ikke. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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Fællesledelsens formål 3 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- 4 
og ungdomsorganisation, der i samarbejde med 5 
forældre og andre, på arbejderbevægelsens 6 
demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål  7 
- At gennemføre fællesaktiviteter for 8 

medlemmerne i fællesledelsens område.  9 
- At repræsentere DUI-afdelingerne overfor 10 

kommunale myndigheder m.v. 11 
- At oprette nye afdelinger i bydelsområder 12 

indenfor fællesledelsens område. 13 
 14 
Fællesledelsen skal til enhver tid hjælpe og støtte 15 
afdelingerne med at opfylde landsmødets, 16 
landskonferencens og hovedbestyrelsens vedtagelser. 17 
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§2: Navn og område 19 
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Stk. 1 21 
Fællesledelsens navn 22 
DUI-LEG og VIRKE [Her indskrives  23 
fællesledelsens navn] er en sammenslutning af alle 24 
tilsluttede DUI-LEG og VIRKE afdelinger og lokale 25 
organisationsmedlemmer i [Her indskrives 26 
kommunens navn] kommune.  27 
Fællesledelsen er en selvstændig økonomisk enhed 28 
tilknyttet Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 29 
 30 
§3: Fællesmødet 31 
 32 
Stk. 1 33 
Højeste myndighed 34 
Fællesledelsens højeste myndighed er årsfællesmødet, 35 
der afholdes hvert år i marts måned efter 36 
afdelingsmødernes afholdelse.  37 
 38 
Varsling af årsfællesmødet 39 
Årsfællesmødet indkaldes skriftligt med én måneds 40 
varsel med angivelse af dagsorden.  41 
 42 
Årsfællesmødets indhold 43 
På årsfællesmødet aflægges beretning,  44 
ligesom det fremtidige arbejdet drøftes. Det 45 
reviderede regnskab, der består af driftsregnskab og 46 
status, fremlægges skriftligt til godkendelse.  47 
 48 
Stk. 2 49 
Delegerede til årsfællesmødet 50 
Årsfællesmødet består af forretningsudvalget, en 51 
ligelig repræsentation (mindst 2 repræsentanter) fra 52 
hver tilsluttet DUI-LEG og VIRKE-afdeling. Disse har 53 
stemmeret.  54 
 55 
Herudover deltager 1 repræsentant fra 56 
arbejderbevægelsens øvrige organisationer efter 57 

58 

Linjerne 4 – 14 slettes og erstattes af ny tekst: 
 
§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. 
 
Motivation: 
At sikre fællesledelser og aktivitetsfælleskaber både kan 
være lokalt forankret og ikke. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

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 
 
Motivation: 
At sikre fællesledelser og aktivitetsfælleskaber både kan 
være lokalt forankret og ikke. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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årsfællesmødets vedtagelse. Disse har ikke 59 
stemmeret.  60 
 61 
Alle medlemmer har taleret 62 
Derudover har alle medlemmer af DUI-LEG og VIRKE i 63 
fællesledelsens område adgangs- og taleret efter 64 
fællesledelsens forretningsudvalgs vedtagelser. 65 
 66 
Stk. 3 67 
Valg på årsfællesmødet 68 
På årsfællesmødet vælges et forretningsudvalg 69 
bestående af formand, kasserer, sekretær, samt 1 70 
repræsentant fra hver tilsluttet afdeling. Såfremt en 71 
afdelingsrepræsentant er forhindret i at møde, 72 
udpeger afdelingen selv en suppleant. 73 
 74 
Andre valg 75 
I landsmødeår vælges en delegeret til landsmødet. 76 
 77 
Krav om myndighed m.v. 78 
Formanden og kasserer skal være myndige og vælges 79 
på skift for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må 80 
ikke være fra samme afdeling. Endvidere vælges 2 81 
revisorer, af hvilken én afgår hvert år. Disse skal også 82 
være myndige. 83 
 84 
Stk. 4 85 
Fuldmagt er ugyldig 86 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 87 
 88 
Stk. 5 89 
Ekstraordinært årsfællesmøde 90 
Ekstraordinært årsfællesmøde skal afholdes og 91 
indkaldes med 14 dages varsel, såfremt 92 
forretningsudvalget eller 2 af de tilsluttede afdelinger 93 
og organisationsmedlemmer finder det nødvendigt. 94 
 95 
Stk. 6 96 
Daglig ledelse 97 
Forretningsudvalget konstituerer sig selv.  98 
 99 
Stk. 7 100 
Fællesledelsens tegningsregler 101 
Med bindende virkning for fællesledelsen tegner 102 
formand og kasserer i forening fællesledelsen. Dette 103 
gælder også med hensyn til køb, salg og pantsætning 104 
af ejendom efter beslutning herom på et 105 
årsfællesmøde. 106 
 107 
Stk. 8 108 
Forretningsorden 109 
Forretningsudvalget fastsætter selv sin 110 
forretningsorden. 111 
 112 
Stk. 9 113 
Afstemningsregler 114 
Alle vedtagelser på årsfællesmødet kræver almindeligt 115 
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Alle 116 
vedtagelser om ændringer af vedtægter, samt køb og 117 

118 

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. 
 
Endvidere vælges 2 revisorer, af hvilken én afgår hvert 
år.  
 
Motivation: Forslaget hænger sammen med DUF arbejde 
med 16-åriges valgret. Forslaget skal sikre, at DUI forsat 
kan få del i Tipsmidlerne 
 
Forslag 2 – linje 75 – 76 slettes: 
Andre valg  
I landsmøde år vælges en delegeret til Landsmødet 
 
Motivation: 
Fællesledelser er et samarbejdsorgan for afdelingerne.  
Fællesledelser kan dannes, hvor det giver mening – også 
på tværs af landet. Fællesledelserne er repræsenteret 
via Afdelingerne. Vedtages dette forslag, 
konsekvensrettes i øvrige vedtægter.  
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

NUVÆRENDE ÆNDRINGSFORSLAG
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årsfællesmødets vedtagelse. Disse har ikke 59 
stemmeret.  60 
 61 
Alle medlemmer har taleret 62 
Derudover har alle medlemmer af DUI-LEG og VIRKE i 63 
fællesledelsens område adgangs- og taleret efter 64 
fællesledelsens forretningsudvalgs vedtagelser. 65 
 66 
Stk. 3 67 
Valg på årsfællesmødet 68 
På årsfællesmødet vælges et forretningsudvalg 69 
bestående af formand, kasserer, sekretær, samt 1 70 
repræsentant fra hver tilsluttet afdeling. Såfremt en 71 
afdelingsrepræsentant er forhindret i at møde, 72 
udpeger afdelingen selv en suppleant. 73 
 74 
Andre valg 75 
I landsmødeår vælges en delegeret til landsmødet. 76 
 77 
Krav om myndighed m.v. 78 
Formanden og kasserer skal være myndige og vælges 79 
på skift for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må 80 
ikke være fra samme afdeling. Endvidere vælges 2 81 
revisorer, af hvilken én afgår hvert år. Disse skal også 82 
være myndige. 83 
 84 
Stk. 4 85 
Fuldmagt er ugyldig 86 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 87 
 88 
Stk. 5 89 
Ekstraordinært årsfællesmøde 90 
Ekstraordinært årsfællesmøde skal afholdes og 91 
indkaldes med 14 dages varsel, såfremt 92 
forretningsudvalget eller 2 af de tilsluttede afdelinger 93 
og organisationsmedlemmer finder det nødvendigt. 94 
 95 
Stk. 6 96 
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Forretningsudvalget konstituerer sig selv.  98 
 99 
Stk. 7 100 
Fællesledelsens tegningsregler 101 
Med bindende virkning for fællesledelsen tegner 102 
formand og kasserer i forening fællesledelsen. Dette 103 
gælder også med hensyn til køb, salg og pantsætning 104 
af ejendom efter beslutning herom på et 105 
årsfællesmøde. 106 
 107 
Stk. 8 108 
Forretningsorden 109 
Forretningsudvalget fastsætter selv sin 110 
forretningsorden. 111 
 112 
Stk. 9 113 
Afstemningsregler 114 
Alle vedtagelser på årsfællesmødet kræver almindeligt 115 
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Alle 116 
vedtagelser om ændringer af vedtægter, samt køb og 117 
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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. 
 
Endvidere vælges 2 revisorer, af hvilken én afgår hvert 
år.  
 
Motivation: Forslaget hænger sammen med DUF arbejde 
med 16-åriges valgret. Forslaget skal sikre, at DUI forsat 
kan få del i Tipsmidlerne 
 
Forslag 2 – linje 75 – 76 slettes: 
Andre valg  
I landsmøde år vælges en delegeret til Landsmødet 
 
Motivation: 
Fællesledelser er et samarbejdsorgan for afdelingerne.  
Fællesledelser kan dannes, hvor det giver mening – også 
på tværs af landet. Fællesledelserne er repræsenteret 
via Afdelingerne. Vedtages dette forslag, 
konsekvensrettes i øvrige vedtægter.  
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
HB har valgt at trække deres forslag
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 salg af fællesledelsens faste ejendom skal dog 119 
vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte 120 
stemmeberettigede. 121 
 122 
Stk. 10 123 
Forkøbsret 124 
Ved salg har Landsforbundet og fællesledelse 125 
forkøbsret og kan underkende salg såfremt 126 
Landsforbundet og fællesledelse ikke har fået tilbud 127 
om køb. 128 
 129 
Stk. 11 130 
Indsendelse af forslag 131 
Forslag til årsfællesmødet indsendes skriftligt til 132 
fællesledelsens formand senest 3 uger før mødets 133 
afholdelse. 134 
 135 
Stk. 12 136 
Information til amtet og Landsforbundet 137 
Beretning, regnskab samt navne og adresser på 138 
forretningsudvalget skal indsendes til Landsforbundet 139 
straks efter årsfællesmødets afholdelse. 140 
 141 
§4: Kontingent 142 
 143 
Kontingent 144 
Årsfællesmødet fastsætter kontingent til 145 
fællesledelsen for de tilsluttede afdelinger og 146 
organisationsmedlemmer. 147 
 148 
§5: Regnskab og økonomi 149 
 150 
Regnskabsåret 151 
Regnskabsåret er kalenderåret. 152 
 153 
§6: Ophævelse af fællesledelse 154 
 155 
Stk. 1 156 
Krav til ophør  157 
Fællesledelsen ophører når 2/3 af de fremmødte 158 
delegerede stemmer for ophævelsen, eller når der kun 159 
er én DU-LEG og VIRKE afdeling i kommunen. 160 
 161 
Forslag om opløsning af fællesledelsen skal fremgå af 162 
den udsendte dagsorden. 163 
 164 
Stk. 2 165 
Landsforbundet skal godkende ophævelsen 166 
Før enhver ophævelse er gyldig, skal den godkendes af 167 
Landsforbundets Hovedbestyrelse. 168 
 169 
Stk. 3 170 
Formuen ved ophævelse 171 
Ved fællesledelsens ophævelse, beslutter DUI-172 
afdelingerne, der er tilsluttet fællesledelsen, hvad 173 
fællesledelsens formue skal anvendes til indenfor DUI-174 
organisationen. 175 

176 

NUVÆRENDE ÆNDRINGSFORSLAG
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Såfremt der ikke eksisterer en DUI-afdeling, der er 177 
(var) tilknyttet fællesledelsen, så tilfalder formuen og 178 
ejendele Landsforbundet. 179 
 180 
§7: Ændringer af vedtægter 181 
Ændringer af fællesledelsens vedtægter skal ske på et 182 
årsfællesmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af de 183 
fremmødte stemmer. 184 
 185 
For at ændringer fra disse vejledende  186 
vedtægter er gældende, så skal de indsendes til 187 
Landsforbundets hovedbestyrelse efter behandlingen 188 
på årsfællesmødet. 189 
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A F S N I T  /  5 5

ÆNDRINGS-
FORSLAG TIL 
VEDTÆGTER 

FOR DUI-LEG 
OG VIRKE

LO
KA

LA
FD

EL
IN

GE
R



Forslag til vedtægtsændringer for DUI-LEG og VIRKE lokalafdelinger 2018 - 2020 

§ 1: Formål 18 
 19 
Afdelingens formål 20 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet 21 
børne- og ungdomsorganisation, der på 22 
arbejderbevægelsens demokratiske, socialistiske 23 
idégrundlag, har til formål: 24 
- at organisere fritidsaktiviteter for børn, unge, 25 

familier og andre voksne overalt i landet, 26 
- at udvikle børn og unge til selvstændig tænken 27 

og skaben, samt deres evner til at samarbejde 28 
og fungere med andre, 29 

- at øge børns og unges rettigheder og 30 
indflydelse, 31 

- at arbejde for lige muligheder for alle børn, 32 
unge og familier, samt at sikre børn og unge 33 
retten til beskyttelse overlast, 34 

- at udbygge solidariteten med de socialt dårligst 35 
og svagest stillede, 36 

- at organisere aktiviteter, der giver familien 37 
større samværsmuligheder og indhold i fritiden, 38 

- at arbejde for at sikre alle verdens børn ret til at 39 
leve i fred og frihed, 40 

- at udbygge respekten for, og tolerancen og 41 
solidariteten med andre mennesker, 42 

- at udbygge børns og unges kreative evner til at 43 
udtrykke sig, 44 

- at fremme fællesskabet,  45 
- at styrke samarbejde ved at organisere 46 

motionsorienterede idrætsaktiviteter som et 47 
alternativ til den eliteorienterede 48 
konkurrenceidræt, 49 

- at fremme børns og unges holdning til 50 
ligestilling 51 

- at arbejde for et samfund med politisk, 52 
økonomisk, socialt og kulturelt demokrati. 53 

- at arbejde for en samlet børnepolitik 54 
 55 
§ 2: Navn og område 56 
 57 
Afdelingens navn og hjemkommune 58 
DUI-LEG og VIRKE, [Her indskrives  59 
afdelingens navn] afdeling, der har hjemsted i [Her 60 
indskrives kommunens navn]  61 
kommune, er som selvstændig økonomisk og juridisk 62 
enhed tilknyttet Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. 63 
 64 
§ 3: Medlemskab 65 
 66 
Hvem kan optages som medlemmer? 67 
Som medlemmer kan optages personer og lokale 68 
organisationer i arbejderbevægelsen, der ønsker at 69 
arbejde for opfyldelse af formålsparagraffen, og som 70 
betaler det fastsatte kontingent.  71 
 72 
§ 4: Opgaver 73 
Afdelingens opgaver  74 

NUVÆRENDE ÆNDRINGSFORSLAG
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Det er afdelingens opgave at iværksætte aktiviteter i 75 
lokalområdet i overensstemmelse med DUI-LEG og 76 
VIRKEs formål samt landsmødets og 77 
hovedbestyrelsens vedtagelser. 78 
 79 
§ 5: Afdelingsmødet 80 

Stk. 1 Øverste myndighed 81 
Afdelingens øverste myndighed er afdelingsmødet, 82 
der afholdes hvert år i januar eller februar måned.  83 
 84 
Tidsfrist for indkaldelse 85 
Afdelingsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 86 
14 dages varsel med angivelse af dagsorden.  87 
 88 
Indhold på afdelingsmødet 89 
På afdelingsmødet aflægges der beretning om 90 
afdelingen og der fremlægges planer for det 91 
fremtidige arbejde. Det reviderede regnskab, 92 
bestående af driftsregnskab og status, fremlægges 93 
skriftligt til afdelingsmødets godkendelse.  94 

Stk. 2 Stemmeret 95 
Alle afdelingens medlemmer har stemmeret ved 96 
afdelingsmødet.  97 
 98 
Fuldmagt er ugyldig 99 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 100 

Stk. 3 Valg af bestyrelse og revisorer  101 
Afdelingsmødet vælger bestyrelsen, som har en 2-102 
årig valgperiode. Formanden og kassereren vælges 103 
særskilt og afgår på skift. Disse skal være myndige. 104 
Desuden vælger afdelingsmødet minimum 1 105 
bestyrelsesmedlem samt 2 revisorer, som afgår på 106 
skift. Revisorerne skal være myndige.  107 
 108 
Børne- og ungdomsrepræsentant i bestyrelsen 109 
Derudover kan vælges for en 2-årig periode 2 børne- 110 
og ungdomsrepræsentant.  111 
 112 
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 113 
 114 
Såfremt der er valgt medarbejderrepræsentant, skal 115 
vedkommende indgå som fuldgyldigt 116 
bestyrelsesmedlem 117 
 118 
Valg af delegeret til landsmødet 119 
Når landsmødet er indkaldt, vælges 2 delegeret 120 
hertil. 121 
 122 
Valg af suppleanter 123 
Der kan til alle tillidsposter vælges det fornødne 124 
antal suppleanter. Disse vælges for 1 år. 125 
  126 

§ 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. 
 
Motivation: 
Ændring af afdelingsvedtægterne og fællesledelser ift. 
DUF og fulde medlemsrettigheder. Forslaget hænger 
sammen med DUF arbejde med 16-åriges valgret. 
Forslaget skal sikre, at DUI forsat kan få del i 
Tipsmidlerne. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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Hvem er valgbare? 127 
Kun medlemmer, der er til stede ved afdelingsmødet 128 
eller har givet skriftligt tilsagn til afdelingsmødet, 129 
kan vælges. 130 

Stk. 4 Fastsættelse af kontingent 131 
Afdelingsmødet fastsætter afdelingskontingentet.  132 

Stk. 5 Ekstraordinært afdelingsmøde 133 
Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes, såfremt 134 
bestyrelsen eller halvdelen af de stemmeberettigede 135 
medlemmer eller hovedbestyrelsen finder det 136 
nødvendigt. 137 
 138 
Varsling af ekstraordinært afdelingsmøde 139 
Ekstraordinært afdelingsmøde skal indkaldes med 140 
mindst 14 dages varsel med angivelse af motiveret 141 
dagsorden.  142 
 143 
Adgang til ekstraordinært afdelingsmøde 144 
Adgang til det ekstraordinære afdelingsmøde er 145 
betinget af, at man ikke skylder kontingent. 146 
 147 
§ 6: Afdelingsbestyrelsen 148 
Stk. 1 Bestyrelsens opgaver 149 
Bestyrelsen varetager afdelings daglige arbejde og 150 
sikre at alle de administrative deadlines over for bl.a. 151 
landsforbundet og kommunen bliver overholdt  152 
 153 
Stk. 2 Afdelingens tegningsregler 154 
Med bindende virkning for afdelingen tegner 155 
formand og kasserer i forening afdelingen. Dette 156 
gælder også med hensyn til køb, salg og pantsætning 157 
af ejendom efter beslutning herom på et 158 
afdelingsmøde. Bestyrelsen kan give 159 
afdelingskassereren eneprokura til HomeBank. 160 
 161 
Stk. 3 Afstemningsregler 162 
For alle vedtagelser på afdelingsmødet, med 163 
undtagelse af vedtægtsændringer, kræves simpelt 164 
flertal. Ændringer af vedtægter kræver 2/3 flertal af 165 
de fremmødte stemmer. 166 
 167 
Stk. 4 Information til Forbundskontoret 168 
Efter afdelingsmødets afholdelse skal bestyrelsen 169 
indsende beretning, godkendt regnskab, samt navne 170 
og adresser på bestyrelsen til Landsforbundet. 171 
 172 
Stk. 5 Kassererens opgaver 173 
Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen 174 
løbende orienteret om regnskab, samt udarbejde et 175 
skriftligt regnskab, bestående af driftsregnskab og 176 
status til afdelingsmødet. Herudover er det 177 
kassererens ansvar at indsende 178 
medlemsindberetning og materialer til 179 
 Landsforbundets afdelingsarkiv efter 180 
hovedbestyrelsens beslutninger herom. 181 
  182 

§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 
 
Motivation: 
Uden denne specifikation er de ikke muligt for 
afdelingerne at anvende kreditkort og elektroniske 
løsninger som netbank 
 
Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 
 
Stk. 4 Information til Forbundskontoret  
Tilføjelse efter linje 171: 
Deadline for indsendelse er senest den 1. april.  
 
Motivation:  
præcisering af deadline, så det bliver nemmere for 
organisationen at have den nødvendige dokumentation. 
 
Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 
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Stk. 6 Forretningsorden 183 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 184 

Stk. 7 Medarbejderkort 185 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 15 år, 186 
skal udstyres med Landsforbundets 187 
medarbejderkort. 188 
 189 
§ 7: Den pædagogiske virksomhed 190 
 191 
Stk. 1 Medarbejdere 192 
Afdelingens pædagogiske virksomhed bestrides 193 
under ansvar over for bestyrelsen af medlemmer, 194 
der ligeledes udstyres med Landsforbundets 195 
medarbejderkort og har en godkendt børneattest. 196 
Landsforbundet har overblik over hvilke regler der er 197 
for at kunne blive medarbejder i en afdeling, med 198 
hensyn til forsikring, medarbejderkort og 199 
børneattester. Se Landsforbundets vedtægter.  200 
 201 
Stk. 2 Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 202 
Afdelingens medarbejdere kan af sin midte vælge en 203 
repræsentant til bestyrelsen for 1 år 204 
 205 
§ 8: Uddannelse 206 
Uddannelsesplan for medarbejdere 207 
Afdelingen er ansvarlig for, at medarbejderne 208 
gennemgår et uddannelsesforløb, i 209 
overensstemmelse med den af hovedbestyrelsen 210 
vedtagne kursusstruktur, samt forpligtet til at yde 211 
økonomisk støtte og opmuntring. 212 
 213 
§ 9: Hytter og grunde 214 

Stk. 1 Disposition af ejendomme og grunde 215 
Afdelingen disponerer selv med hensyn til salg, køb 216 
eller langvarige lejemål. 217 
 218 
Information til Landsforbundet 219 
Landsforbundet skal orienteres om afdelingens 220 
dispositioner. 221 

Stk. 2 Afdelingen hæfter alene 222 
Kun afdelingen hæfter økonomisk og juridisk for 223 
egne dispositioner.  224 
Forkøbsret 225 
Ved salg har Landsforbundet forkøbsret, og kan 226 
underkende salg, såfremt Landsforbundet ikke har 227 
fået tilbud om køb. 228 
 229 
§ 10: Selvejende institutioner 230 
 231 
Landsforbundet skal godkende disses vedtægter 232 
Hvor der i forbindelse med en afdeling oprettes en 233 
selvejende institution, skal love for denne og senere 234 
ændringer godkendes af Landsforbundets 235 
hovedbestyrelse. 236 
  237 

NUVÆRENDE ÆNDRINGSFORSLAG
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§ 11: Fællesledelser 238 
 239 
Fællesledelse 240 
Afdelingen kan beslutte at indgå i fællesledelsen, 241 
såfremt der er oprettet en sådan. Beslutning om at 242 
indgå skal træffes på et afdelingsårsmøde. 243 

244 

§ 11: Fællesledelser 
 
Linje 241 og delvis 242 slettes og ændres til: 
Afdelingen kan beslutte at indgå i en fællesledelse. 
 
Motivation: 
Fællesledelser skal fremadrettet ses som fællesskaber 
hvor det giver mening. Vi har allerede fællesledelser der 
bryder det kommunale skel. Fællesledelser skal i øget 
grad være aktivitetsfælleskaber. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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§ 12: Regnskab og økonomi 245 
 246 
Regnskabsåret 247 
Regnskabsåret er kalenderåret. 248 
 249 
§ 13: Ophævelse 250 
 251 
Hvis en afdeling ønskes ophævet, skal det ske ved et 252 
ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde. 253 
Indkaldelse til afdelingsmødet skal ske med mindst 254 
14 dages varsel med en motiveret dagsorden, hvor 255 
ophævelsen fremgår. 256 
 257 
Fællesledelsen og formandskabet skal informeres 258 
om ophævelse af afdelingen før indkaldelse 259 
udsendes. 260 

Hvis en afdeling ligger stille eller ophæves, overføres 261 
dens ejendomme og værdier til fællesledelsen, 262 
såfremt afdelingen er tilsluttet en fællesledelse. 263 
Fællesledelsen kan umiddelbart disponere over 264 
ejendelene. Hvor en fællesledelse ikke findes, 265 
overføres ejendelene til Landsforbundet. 266 

Fællesledelsen/landsforbundet skal forvalte 267 
værdierne i 2 år. 268 
 269 
Såfremt der efter 2 års forløb ikke er oprettet en ny 270 
afdeling, disponerer landsforbundet over 271 
ejendelene. Landsforbundet kan dog umiddelbart 272 
disponere over ejendele, der er direkte tabsgivende. 273 
 274 
§ 14: Ændringer 275 
 276 
Krav for ændringer af afdelingens vedtægter 277 
Ændringer af afdelingens vedtægter skal ske på et 278 
afdelingsmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af 279 
de fremmødte stemmer. 280 
 281 
Ændringer skal indsendes til Landsforbundets 282 
hovedbestyrelse 283 
For at ændringer fra disse vejledende vedtægter er 284 
gældende, så skal de indsendes til landsforbundets 285 
hovedbestyrelse efter behandling på 286 
afdelingsmødet. 287 
 288 
Afdelingen skal behandle ændringer i Vejledende 289 
vedtægter fra landsmødet 290 
Afdelingen er forpligtet til at behandle Landsmødets 291 
ændringer i vejledende vedtægter for afdelinger på 292 
det førstkommende årsmøde efter et landsmøde. 293 
 294 

§ 13: Ophævelse 
 
Efter linje 210 - 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. 
 
Motivation: 
For aktivitetsfællesskaber, giver det måske ikke mening at 
dele værdier ved ophør. For de kommunale fællesledelser er 
det muligt, at lade værdierne blive lokalt 
 
Forslagsstiller: hovedbestyrelsen  
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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 (vikar)
TITEL: Administrativ ledelseskonsulent, vikar
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 (langtidssygemeldt)
TITEL: Studentermedhjælp, langtidssygemeldt
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 (aflønnes i samarbejde med DSU)
TITEL: Servicemedarbejder Ankersminde
ANSÆTTELSE: 15 timer
OPGAVER: Varetager den daglige drift og vedligehold af Ankersminde.

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  /  6 3

MEDARBEJDERE 
I LANDSFORBUNDET

Pr. 1. oktober 2018



L A N D S M Ø D E  2 7.  -  2 8 .  O K T O B E R  /  2 0 1 8

6 4

NAVN:
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