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Referat af møde i Aktivitetsudvalget 
 
Tidspunkt: Onsdag d. 17. juni 2020. Klokken 17-20. 
Sted: Dronningens Tværgade 25, 2., -1, 1302 København K 
 
Inviterede: Tinna Glisbo, Marianne Halkjær, Tobias Simonsen 
Afbud: Asbjørn Glisbo 
Referent: Tobias Simonsen 
 

V: Vedtagelse, D: Drøftelse, O: Orientering 
 
 
 
 

Pkt. Overskrift og uddybning Bilag Output Tid 
1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

 V 2 min. 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

 V 5 min. 

3.  Siden sidst 
Bordet rundt, hvad rør sig og hvad er sket siden 
sidst? 
 
Aktivitetsudvalget vurderede, at punktet blev 
dækket igennem dagsordenen. 
 

 O/D 10 min. 

4.  Status på fondsansøgninger og projekter 
Aktivitetsudvalget tog orienteringen til 
efterretning. 
 

X O/D 10 min. 

5.  Status på Aktivitetsfestival 
Skovlunde overvejer om de vil lave sy-værksted, 
Tinna har fundet en sanger til MGP. Tobias taler 
med Atlando Esports om hjælp til afholdelse af 
LAN Party. Hver onsdag kommer der nyt om 
Aktivitetsfestival på Facebook. Inden 
sommerferien bliver der sendt en mail om 
Aktivitetsfestival ud til alle afdelinger. Tobias 
opdaterer kurserne og programmet på 
hjemmesiden. Tinna aftaler menu med Kisser. 
Joachim tager billeder og laver videoer til 
YouTube på weekenden. Tobias spørger Hans 
Stavnsager om han vil være gæstetaler. Tobias 
inviterer Ankersmindes bestyrelse som gæster til 
Aktivitetsfestival. 

 O/D 10 min. 
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6.  Status på JUBI-lejr 2021 
JUBI-lejren afholdes i uge 28, 12.-17. juli, 2021 på 
Ankersminde.  
Sebastian Jul, Flemming Karlsen og Elo Karlsen 
har sagt ja til at fortsætte planlægningen af 
lejren. Carlo og Dorte Rasmussen har valgt at 
træde ud af planlægningen. Aktivitetsudvalget 
takker Carlo og Dorte for deres store arbejde.  
Der pågår politiske drøftelser om JUBI-lejren, 
som gør at planlægningen af JUBI-lejren er sat på 
pause.  
 

 O/D 5 min. 

7.  Bemanding i Aktivitetsudvalget 
I kommissoriet for Aktivitetsudvalget, fremgår 
det at udvalget består af minimum 1 
repræsentant fra Hovedbestyrelsen og minimum 
5 frivillige medarbejdere. Aktivitetsudvalget må 
derfor drøfteudvalgets sammensætning. 
 
Aktivitetsudvalget har sagt farvel til Monika 
Findsen og Asbjørn Glisbo. Aktivitetsudvalget 
sender en stor tak for indsatsen til Monika og 
Asbjørn. Aktivitetsudvalget skal besættes med 
nye medlemmer. 

- Marianne spørger Magnus Funch 
- Marianne pørger Ølstykke om de vil 

indstille en repræsentant 
- Marianne undersøger om der er andre 

fra Hvidovre, som kunne have lyst til at 
være med 

- Tinna spørger Aarhus om de vil indstille 
en repræsentant. 

- Tobias spørger Morten Mortensen fra 
Horsens 

- Tobias laver et åbent opslag, som 
kommer på sociale medier og 
frivilligjob.dk 

 

 V 15 min. 

8.  Gennemgang af kommissorium 
For at holde fokus på Aktivitetsudvalgets formål, 
gennemgås Aktivitetsudvalgets kommissorium. 
 
Kommissoriet blev gennemgået. 
 
 

 D 10 min. 
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9.  Friluftsrådets travel bug koncept og 
sommerferieaktiviteter 
Friluftsrådet har tilbud DUI-LEG og VIRKE at 
medvirke i travel bug koncept. Aktivitetsudvalget 
må drøfte indstillingen og yderligere tiltag for at 
understøtte sommerferieaktiviteter. 
 
Aktivitetsudvalget har sagt ja til at modtage en 
travel bug. Den starter i uge 27 i Aarhus hos 
Skibet, tager med til Samsø hos Hvidovre i uge 28 
og så tager den derefter enten med på camping i 
Skærbæk eller på sommerlejr hos Ølstykke.  
 

X V 15 min. 

10.  Orientering om projekt Ungefokus 
Ølstykke, Digital, Hvidovre, Højstrup og 
Odsherred arbejder på et ungdomsuddannelse 
projekt for nuværende kaldet Ungefokus. 
 
Aktivitetsudvalget tog orienteringen til 
efterretning. 
 

X O 10 min. 

11.  Gaming udvalg 
Aktivitetsudvalget modtager første orientering 
om arbejdet med at etablere et Gaming udvalg. 
 
Aktivitetsudvalget tog orienteringen til 
efterretning.  
 

X O/D 10 min. 

12.  Aktivitetskalenderen for 2021 
Aktivitetsudvalget må indledende drøfte hvilke 
arrangementer, ferier, mærkedage og 
samarbejdspartnere som senere på året skal 
lægge til grund for Aktivitetskalenderen 2021. 
 
Forslag til vigtige mærkedage: 

- Fastelavn, februar 
- MGP, februar 
- Den Lille Kulturnat, Marts 
- Påske, april 
- Danmark Spiser Sammen, april 
- Børnenes Grundlovsdag, maj 
- Børnenes Første maj, maj 
- Pinse, maj 
- Sankt Hans, juni (eventuelt med 

Fagbevægelsens Ungdom) 
- Copenhagen Pride (World Pride), august 
- Naturens Dag, september 

 O/D 15 min. 
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- Kulturnat, oktober 
- Børnenes Dag, 20. november 

Aktivitetsudvalget laver aktivitets- og 
kommunikationspakker, som afdelingerne kan 
bruge til at lave lokale arrangementer til 
eksempelvis Sankt Hans. 
 
Planlægningen fortsætter på næste 
Aktivitetsudvalgsmøde. 
 

13.  Børne- og Ungdomsaktiviteter 
Aktivitetsudvalget må drøfte nuværende og nye 
Børne- og Ungdomsaktiviteter, som eksempelvis 
naturoplevelser i kano eller shelter. 
 
Aktivitetsudvalget ønsker at afholde en kanotur i 
Sverige og en sheltertur på Holmen for unge i 
2021. Planlægningen fortsætter på næste møde. 
 

 D 15 min. 

 Næste møde 
- 10. september  
- 26. november 

 
Foreløbige punkter til næste møde: 

- Plan for aktiviteter når DUI-LEG og VIRKE 
har formandskabet for ABN i 2021 

- Sangudvalg 
- Drøftelse af Aktivitetskatalog 
- Internationale Erasmus lejre på 

Ankersminde 
- Koncept for børnediskotek 
- Afdelingskampagne 
- Nonfirmation 
- Demokratiskolen 
- Kulturnat 
- Ungdomsøen 
- Aktivitetsudvalget skal vælge en ny 

formand 
 

 V 5 min. 

 Eventuelt 
Ikke noget til eventuelt. 

 D/O 10 min. 

 


