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REFERAT 

Hovedbestyrelsesmøde nr. 4 

Lørdag 11. maj 2019 – FH Huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S. 
10:00 – 17:00 
 
Møde indkaldt af Ann Urbrand & Michael Bager 
Mødeleder Ann Urbrand 

 
Deltagere: FORMANDSKAB 

Ann Urbrand (AU) Rasmus Kjeldsmark (RK), Gitte Petersen (GP),  
 
HOVEDBESTYRELSE 
Lis Olesen (LO), Sebastian Jul (SJ), Mie Jørgensen, (MJ), Tinna 
Glisbo (TG), Anders Søndervang (AS), Nina Jespersen (NJ), Kirsten 
Hansen (KH), John Eriksen (JE),  
 

LUU 
 
PERSONALE 
Michael Bager (MB) & Kevin Arildtoft Moer (sekretær) KAM 

 
  Allan Sten Svendsen (ASV) deltager ved punkt 3 
 
Afbud:  Lene Paludan Hastrup, Kristine Zastrow (LUU), Dorthe Ølgaard 
 
  HOVEDBESTYRELSESMØDET BLEV SUSPENDERET UMIDDELBART EFTER PKT. 4. 
  

 
Tidspunkt   Emne    

10:00 – 10:05 Pkt. 1: Velkomst & godkendelse af dagsorden  

 

 
REFERAT 
Dagsorden godkendt. AU pegede endvidere på, at der under pkt. 2 er nogle 
personalemæssige forhold, der skal drøftes. I og med at der på dagen var fremmødt syv 
tilhørere konstaterede AU, at den del af punktet behandles bag lukkede døre. 

 

10:05 – 10.25 
 
 

 

Pkt. 2: Siden sidst 
I forlængelse af seneste møde i Hovedbestyrelsen er der en række 
underpunkter til orientering: 
 

HOVEDBESTYRELSEN 
/kam 
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A. Advokatsag ift. Svanevej (AU) 
B. Status, Faglig Festival på Konventum (AU) 
C. Opsamling medlemskampagne 2019 (RKJ) 

se de aktuelle medlemstal i sekretariatets afrapportering BILAG 1A 
(side 3) 

D. Folkemøde 2019, deltagelsesplan (MB) 
E. Opsummering, møde Soc. Dem. (AU / MB) 
F. DUI-LEG og VIRKEs deltagelse på Soc. Dem. kongres (AU) 

(samt forespørgsel om udarbejdelse af video til Mette Frederiksen) 
G. Orientering fra møde med Kritisk Revision 
H. Orientering om aktuelle personaleforhold (lukket punkt) 

 
INDSTILLING til orientering: 

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 Dokumenter til punktet: 

 BILAG 1A – Afrapportering 1. kvartal 

 BILAG D – Folkemøde 2019, plan for deltagelse 

 BILAG E – Mødenotat, Soc. Dem. 

 BILAG G – Skriftlig redegørelse fra Kritisk Revision 
 
REFERAT 

a) AU konstaterer, at sagen om Svanevej desværre ikke er på vej i en positiv retning. 
3F (modparten) har fremfundet et dokument, som DUI-LEG og VIRKE ikke har 
været i besiddelse af, hvor den tidligere formand for DUI-LEG og VIRKE har 
underskrevet, der medfører nogle forhold, som desværre ikke er til vores fordel. 
Sagen kører stadig, men der forventes ikke at være gode prognoser for at vinde. 

b) AU fortæller, at vi sætter ind ved tre af dagene - 2. juni, 4. juni og 5. juni, fordi det 
vurderes, at der disse dage vil være mange børn. 4. juni har Stine Bosse og 
Majbritt Berlau (næstformand FH) sagt ja til at deltage ved et debatarrangement 
– ydermere arbejdes der på at tilknytte Mette Frederiksen og Manu Sareen. 
AU efterlyser frivillige folk, som kan supplere et allerede fint felt af mennesker, 
der har sagt ja til at hjælpe til ved arrangementet. HB-medlemmerne forpligtede 
sig til at undersøge i deres bagland og melde tilbage – direkte til AU. 

c) RKJ fortalte, at kampagnen er skudt i gang – og at det handler om at få meldt så 
mange ind som muligt, få dem registreret og sikre at de betaler. RKJ redegjorde 
kort for de misforståelser, der har været af konceptet på Facebook. HB tog 
orienteringen til efterretning 
MB fortæller, at sekretariatet fremadrettet – når der tastes medlemmer ind – 
også sendes kontingentopkrævning ud omgående. Det vil dog fortsat være 
afdelingens eget ansvar, når man selv taster medlemmerne. MB supplerer ved at 
sige, at det er planen fremadrettet at sende en velkomstmail til nye medlemmer. 

d) MB forklarer kort om planerne for deltagelsen på Folkemødet. LO peger på, at 
det vil give god mening, at deltagerne markerer deres tilhørsforhold til DUI-LEG 
og VIRKE. MJ spørger ind til økonomien forbundet med deltagelsen. MB svarer, at 
der alene er omkostninger til deltagelsen, DUI-LEG og VIRKE bekoster ikke 
yderligere arrangementer ifm. Folkemødet. TG ønsker muligheden for at kunne få 
logoer trykt på tøj ifm. repræsentation. 

e) Soc. Dem. har en pulje på DKK 40.000,- afsat til samarbejdet med os. AU 
redegjorde kort for, hvordan man har drøftet at etablere samarbejdet. Det 
ønskes, at vi laver lokale arrangementer. AU opfordrer til, at man tænker det ind, 
når lokalafdelingerne laver 1. maj-arrangementer. AU peger også på, at vi kan 
tilbyde Soc. Dem. at deltage på JUBI-lejren. 
LO fortæller, at man i Avedøre har et tæt samarbejde med Soc. Dem. lokalt – og 
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at man ofte er engageret i den sammenhæng. 
JE peger på, at det er vigtigt, at man ifm. JUBI-lejren sikrer børneattester på alle 
voksne, der har kontakt med børn. 

f) AU fortalte om deltagelsen ved S-kongressen, og at man ønsker at sikre, at DUI-
LEG og VIRKE er repræsenteret ved de konkrete ting, der foregår i 
organisationen. Vi har fået mulighed for at lave en video til visning på 
kongressen. Der er leveret forslag ind om at bruge LBU-børnene til at stille 
spørgsmål og ”krav” til ”børnenes statsminister”, som Mette Frederiksen har 
proklameret, at hun gerne vil være.  

g) Stor tilfredshed fra Kritisk Revision. Ingen yderligere kommentarer fra HB. 
h) LUKKET PUNKT – intet til referat 

  

 

10:25 – 11.00 
 
 

 

 

 

 

 

Pkt. 3: Økonomi (AS / MB) 
Gennemgang af den aktuelle status ift. økonomien i DUI-LEG og VIRKE med 
afsæt i den aktuelle budgetrapport. Ydermere gennemgås årsregnskab 
2018.  
 
INDSTILLING til orientering: 

Hovedbestyrelsen drøfter den aktuelle, økonomiske status. 
Ydermere tages årsregnskab 2018 til efterretning. 
Hovedbestyrelsen skal på et senere tidspunkt underskrive 
regnskabet digitalt.  
 

 Dokumenter til punktet: 

 BILAG 1 – Budgetrapport, 1. kvartal 2019 

 BILAG 1B – Årsregnskab 2018 
 

REFERAT 
ASV gennemgik budgetrapporten og likviditetsbudgettet. Han konstaterer, at der ikke er de 
store udsving. Der er budgetoverskridelser få steder, hvor især LUU har behov for at få 
tilført flere midler for at kunne afvikle træf i uge 45. Der har ligeledes været et højt forbrug 
i Formandskabet, hvilket skyldes, at der er indkøbt flybilletter til brug senere på året. 
 
Ift. likviditetsbudgettet konstaterer AU, at vi løber tør for likvide midler primo november 
2019. Hun peger på, at HB skal være opmærksomme på problemstillingen, selvom den 
manglende likviditet kun er problematisk en kort overgang, inden tipsmidlerne bliver 
udbetalt ultimo november 2019. MB supplerer med at sige, at likviditetsbudgettet er et 
udtryk for vores aktuelle pengepung, men at vi har midler i egenkapitalen til at dække ind. 
AU peger på, at hovedparten af vores egenkapital er bundet op i ejendomme. ASV 
fortæller, at der er vedtaget et budget for 2019, som ASV har forsøgt at periodisere (splittet 
ud på de forskellige måneder for at fordele udgifter og indtægter efter et realistisk skøn). 
 
Ift. Stauninggården har der været en del udfordringer og problematikker, fordi der er et 
relativt stort arbejde med den ydre, nødvendige vedligeholdelse. ASV vurderer, at vi vil 
være i stand til at holde os indenfor budgettet. Der er i forbindelse med Stauninggården en 
pedelbolig, som p.t. ligger lavt ift. huslejen iht. markedsvilkårene. MB vil undersøge de 
juridiske muligheder for at opjustere huslejen til markedsvilkårene over tid. 
 
ASV peger på, at budgettet er sat lavt ift. reparation og nyanskaffelser – MB konstaterer, at 
det er sat i henhold til Formandskabets ønske, og at han – hvis det bliver nødvendigt at 
foretage sig noget – skal give Formandskabet en anmodning før yderligere forbrug. 
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MB supplerer ift. LUU ved at fortælle, at økonomien er blevet gennemgået bilag for bilag. 
Han er løbende i dialog med LUU ift. at kigge på at omlægge mødefrekvensen mere 
hensigtsmæssigt i bestræbelserne på at få færre udgifter. 
 
Budgetrapporten og likviditetsbudgettet er således taget til efterretning. 
 
Ift. årsrapporten peger AU på, at den er kommet ualmindelig sent – og udtrykte i den 
forbindelse hård kritik af sekretariatet. AU pointerer, at Formandskabet også fremadrettet 
skal have mulighed for at behandle den på forhånd. 
 
MB fortæller, at sekretariatet har rigtig mange opgaver, og at alle medarbejdere gør det 
bedste for at levere. 
 
ASV gennemgik årsrapporten og forklarede opbygningen af dokumentet. Han redegjorde 
for en problematik ift. regnskabet for Ankersminde. Der mangler regnskabstal fra DSU, for 
at ASV kan komplettere årsregnskabet. RKJ peger på, at det er utilstedeligt, at DSU ikke har 
fremsendt det nødvendige – og den procedure skal således ændres. Ydermere peger RKJ 
på, at DSU skal faktureres for den tid, vi skal bruge på at genåbne budgettet. 
 
Årets estimerede resultat er således opgjort til et underskud på DKK 450.439,-., hvoraf den 
ordinære drift udgør DKK 179.004,-.  
 
HB spurgte ind til et par udvalgte poster, hvortil der blev udspecificeret af ASV. AU peger 
på, at det potentielle tab på Svanevej også skal forventes at belaste regnskabet for 2018. 
ASV vil undersøge det nærmere med revisor. 
 
Redegørelsen ift. årsrapporten tages i øvrigt til efterretning. 
 

  

11.00 – 11.30 Pkt. 4: Henvendelse fra Avedøre og Fyns Fællesledelse (AU) 
Hovedbestyrelsen har modtaget to henvendelser fra ovenstående parter, 
hvor man beder Hovedbestyrelsen forholde sig til en række punkter. 

 
INDSTILLING til drøftelse og tiltrædelse: 

Hovedbestyrelsen drøfter henvendelserne og formulerer på den 
baggrund en svarramme. Formandskabet indstiller til, at 
Hovedbestyrelsen giver mandat til at udfærdige skriftlige 
besvarelser til de to skrivelser. 

 

 Dokumenter til punktet: 

 BILAG 2 – Bekymringsskrivelse fra Avedøre 

 BILAG 3 – Bekymringsskrivelse fra Fyns Fællesledelse 
 
REFERAT 
AU indledte punktet med at konstatere, at det er positivt med kommunikation fra 
lokalafdelingerne. Hun konstaterer, at Formandskabet har haft en lang dialog om 
bekymringerne – og understreger, at det er vigtigt at tage henvendelserne alvorligt i en 
konstruktiv kontekst. 
 
Det efterfølgende forløb ved punktet er af personfølsom karakter, hvorfor det blev 
besluttet, at referatteksten ikke er offentlig tilgængelig. 
 
AS peger på, at RKJ tager over som politisk ledelse i perioden frem til Landsmødet med 
support fra AS og SJ.  
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MJ peger på, at den daglige ledelse på kontoret uddelegeres. Hovedbestyrelsen drøftede 
forskellige scenarier og besluttede midlertidigt at konstituere RKJ som daglig leder på 
kontoret og med underskriftret i banken for at sikre lønudbetalinger. 
 
Hovedbestyrelsen vedtog at konstituere RKJ som midlertidig daglig leder af sekretariatet. 
 
Herefter blev HB-mødet afsluttet og alle øvrige punkter således udskudt. 

 

 

FREMTIDIG MØDEPLAN FOR HOVEDBESTYRELSEN 
 
Fredag 30. august 2019 – søndag 1. september Under planlægning 
3. november 2019 Et sted på Fyn 


