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ALKOHOL- og RYGEPOLITIK  
Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde 27-28. januar 2007 og 
tilpasset på Hovedbestyrelsesmøde 17. marts 2019   

BAGGRUND 
Som frivillig medarbejder i en organisation som DUI-LEG og VIRKE er det 
vigtigt, at man kender, accepterer og følger de fælles regler, der er vedtaget.  

Det gælder også vores alkohol- og rygepolitik.  

Vedlagte politik gælder ved landsdækkende medlemsaktiviteter i DUI-LEG og 
VIRKE, samt arrangementer hvor Landsforbundet er medarrangør af 
arrangementet.  

HVORNÅR GÆLDER POLITIKKEN? 
Nærværende alkohol- og rygepolitik er gældende ved samtilige aktiviteter i 
DUI-LEG og VIRKE, hvor Landsforbundet er hel- eller delvis arrangør.  

Her tænkes især på aktiviteter som JUBI-lejr og Aktivitetsfestival. Undtaget er 
møder, seminarer, receptioner og andre aktiviteter, hvor hovedparten 
forventes at være voksne. 
 
Børne- og ungdomsarrangementer er selvfølgelig fuldstændig alkoholfrie.  

LOKALE POLITIKKER 
Der kan være divergerende regler fra afdeling til afdeling – men den politiske 
ledelse i DUI-LEG og VIRKE anbefaler, at der tages afsæt i den landsdækkende 
politik. Men det altoverskyggende er, at alle frivillige, medlemmer er bekendte 
med og overholder det gældende, lokale regelsæt.  

Det anbefales, at emnet tages op på et møde på årlig basis. Her kan emnet 
drøftes, og de fælles regler besluttes. Dermed sikres medlemsdemokratiet, og 
alle medlemmer får indflydelse på afdelingens beslutning, og har derefter pligt 
til at følge den.  

Når man laver arrangementer og ture m.m. i enten en lokal afdeling eller på 
tværs af afdelinger, er det vigtigt at have fælles alkoholregler. Dette gøres 
hensigtsmæssigt ved at drøfte og fastlægge reglerne forud for den givne 
aktivitet, således at det også sikres, at deltagerne får klar besked om reglerne.  

LANDSDÆKKENDE POLITIK FOR GOD OPFØRSEL 
I DUI-LEG og VIRKE går vi ind for, at der skal være plads til alle, og at vi skal 
have det sjovt og hyggeligt sammen. Vi vil gerne lære børn og unge at tage 
hensyn til hinanden og andre ved at bruge deres sunde fornuft.  

Når mange mennesker er samlede, skal der være en fælles forståelse for, 
hvordan man opfører sig. Derfor har DUI-LEG og VIRKEs Hovedbestyrelse 
vedtaget en landsdækkende politik for god opførsel – herunder regler for 
alkohol og rygning.  
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ALKOHOL 

1. Du må ikke medbringe alkohol til DUI’s aktiviteter 
2. Du må kun nyde alkohol på de af Formandsskabet eller 

Sekretariatschefen anviste steder 
3. Du må kun nyde alkohol mellem kl. 18 til kl. 02  
4. Den eneste form for alkohol, der må udskænkes, er øl og vin  
5. Du må ikke forlade aktivitetsområdet for at nyde alkohol  
6. For at nyde alkohol skal du være fyldt 18 år  
7. Du må absolut ikke optræde beruset  
8. Tænk over hvilke signaler du sender, når du indtager alkohol  

 
RYGNING 

1. Du må kun ryge på de anviste steder. Al rygning foregår udendørs  
2. Du skal tage hensyn til dine omgivelser  
3. Når du ryger, skal skoddet i askebægret  

 
GENEREL OPFØRSEL 

1. Du skal tale pænt med andre, også selv om du er uenig  
2. Giv en hånd med – vi er alle frivillige  
3. Alle holder øje med hinandens børn og unge  
4. Tag godt imod nye DUI’ere  
5. I soveområder skal der være stille efter kl. 22.00  
6. Husk at rydde op efter dig  
7. Dansk lov skal altid overholdes, herunder også forbud mod rusmidler  

Og helt overordnet:  

Husk at behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet!  

ANSVAR / KONSEKVENS 
Det er til enhver tid afdelingen, der har ansvaret overfor afdelingens 
medlemmer og familier, mens det er den politiske ledelse i DUI-LEG og VIRKE 
eller Sekretariatschefen, der har ansvaret for at drage en konsekvens i forhold 
til disse regler. De involverede bliver hurtigst muligt konfronteret af den 
politiske ledelse og afdelingen inddrages.  

Eksempler på konsekvenser:  

• En advarsel  
(med skriftlig information til afdelingen) 	

• Hjemsendelse  
(hvis det er muligt i forhold til andre deltagere, alder og afstand) 	

• Udelukkelse fra landsforbundsaktiviteter i en periode fremover  
(med skriftlig information til afdelingen) 	

Nattevagterne skal sikre, at reglerne bliver overholdt i nattetimerne. 
Næste dag orienteres ledelsen, hvis der har været problemer. 	


