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Referat af møde i Aktivitetsudvalget 
 
Tidspunkt: Onsdag d. 10. september 2020. Klokken 17-20. 
Sted: Dronningens Tværgade 25, 2., -1, 1302 København K 
 
Inviterede: Tinna Glisbo, Marianne Halkjær, Tobias Simonsen 
Afbud: 
Referent: Tobias Simonsen 
 

V: Vedtagelse, D: Drøftelse, O: Orientering 
 

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

 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 

 V 2 min. 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referat blev godkendt per mail. 
 

X V 5 min. 

3.  Siden sidst 
Bordet rundt, hvad rør sig og hvad er sket siden 
sidst? 

- Friluftsrådet travel bug koncept 
- Ungefokus 
- Gaming indsatser: Gaming udvalg, 

sommerpulje ansøgninger med Atlando 
Esports, Aktivitetsfestival med Atlando 
Esports, samarbejde med 
Fagbevægelsens Ungdom 

- Kanotur i Sverige og sheltertur på 
Holmen 2021 

- Aktivitetskataloget 2020 
 
Tobias sørger for øget markedsføring af 
ungdomskurset. 
 
Aktivitetsudvalget fastholder et ønske om at lave 
en sheltertur på Holmen i efteråret 2021, 
eksempelvis sammen med en tur til Ungdomsøen. 
Kanoturen i Sverige udgår. 
 

X O/D 10 min. 

4.  Status på fondsansøgninger og projekter 
 
Intet nyt at berette. 
 

X O/D 10 min. 

5.  Status på Aktivitetsfestival  O/D 10 min. 
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Afholdes som lokal Aktivitetsfestival. Tobias 
sørger for markedsføring. 
 

6.  Status på JUBI-lejr 2021 
I 2021 er det meningen at DUI-LEG og VIRKE skal 
være formand for ABN. Måske tema skal være 
Norden? 
 
Følgende personer er en del af 
planlægningsudvalget: 

- Sebastian, Aarhus 
- Elo og Flemming, Struer 

 
Tobias laver en indstilling til hovedbestyrelsen 
med tre scenarier for afholdelse – alle med 
Ankersminde som base: 

1. Afholdelse næste år 
2. Afholdelse i 2022 
3. Afholdelse i 2025 

 

 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.. 
 
Opfølgning på nye medlemmer: 

- Marianne spørger Magnus Funch 
- Marianne spørger 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 

 
Det har ikke været muligt at finde flere 
medlemmer. Muligheden holdes fortsat åben – 
den nuværende bemanding af udvalget fungerer, 
men vurderes skrøbelig. 
 

 V 15 min. 
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Tinna fortsætter som formand af 
Aktivitetsudvalget. 
 

8.  Nordiske aktiviteter i 2021 
Det er planen at DUI-LEG og VIRKE skal være 
formand for ABN i 2021. Det giver nogle unikke 
muligheder for at lave nordiske aktiviteter. 
Følgende kunne være indsatser: 

- Samarbejde med Foreningen Norden om 
enten JUBI-lejr eller selvstændig lejr på 
Ankersminde for nordiske unge 

- Aktivitetsmateriale om nordiske værdier 
- Genansøgning af Demokratiskolen 

Andet vi kan gøre? 
 
Formandskabet og Jane arbejder med 
organiseringen af formandskabet i ABN.  
 

 D 20 min. 

9.  Sangudvalg 
DUI-LEG og VIRKE har de senere år i mindre grad 
dyrket sin sangkultur. Sangkultur kan hjælpe med 
at binde organisationen sammen på tværs af 
afdelinger. Hvilke initiativer skal vi sætte i gang 
for at få afdelingerne til at synge sammen mere? 
Skal vi lave online sangaftener? Skal vi nedsætte 
et sangudvalg? Skal vi finde måder at gøre sange 
tilgængelige på Spotify og sangtekster 
tilgængelige online? Skal vi gøre andet? 
 
Lige nu skal vi ikke synge så meget sammen. 
Tobias undersøger muligheder for at få DUI 
musik på Spotify. 
 

X V 15 min. 

10.  Internationale lejre på Ankersminde 
I år blev det klart, at der er uudnyttede 
potentialer for at få internationale gæster til 
Ankersminde – eksempelvis vores tyske 
søsterorganisation. Der er desuden gode 
muligheder for at søge europæiske Erasmus+ 
midler, hvor man inviterer europæiske unge til 
Danmark. Hvordan vil vi som Aktivitetsudvalg 
arbejde med internationale lejre på 
Ankersminde? 
 
Afhænger af beslutningen om JUBI-lejr, hvorfor 
Aktivitetsudvalget for nuværende ikke gør 
yderligere. 
 

X O 10 min. 
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11.  Koncept for Børnedisko 
Ved flere lejligheder er det blevet fremhævet, at 
DUI-LEG og VIRKE engang afholdte store 
børnediskoteker, som var grundlag for en stor del 
af DUI-LEG og VIRKEs medlemmer. Skal vi 
genoplive traditionen med Børnediskoteker? Hvis 
ja, hvordan skal konceptet så se ud og hvordan 
skal det organiseres? 
 
Tobias laver et inspirationsmateriale med de 
afdelinger som tidligere har lavet det. 
 

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 
- 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. 
 
Tobias laver et forslag til en aktivitetskalender på 
baggrund af listen. 
 

 O/D 15 min. 

13.  Afdelingskampagne X D 15 min. 
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Aktivitetsudvalget modtager en orientering om 
indsatserne i Afdelingskampagnen. 
 
Nanna og Joachim arbejder med 
afdelingskampagnen. 
 

14.  Nonfirmation 
Aktivitetsudvalget modtager en orientering om 
indsatserne for at udbrede kendskabet til 
Nonformation. 
 
Nanna understøtter de afdelinger som arbejder 
med Nonfirmation. 
 

   

15.  Kulturnat 
Aktivitetsudvalget modtager en orientering om 
mulighederne for at deltage i Kulturnat sammen 
med Socialdemokratiet. 
 
Kulturnat er aflyst men dialogen med 
Socialdemokratiet har været god og fortsætter 
frem mod næste år. 
 

   

16.  Aktiviteter i efterårsferien 
Tidligere har DUI-LEG og VIRKE samarbejdet med 
3F om at lave aktiviteter i vinterferien. Hvis man 
skal gøre noget lignende i efterårsferien, hvem 
skal man så gøre det sammen med og hvilke 
aktiviteter skal vi gå efter at lave? 
 
Tobias laver et udkast til et aktivitetsmateriale for 
efterårsferien. 
 

   

17.  Kommercielle partnerskaber 
Aktivitetsudvalget drøfter kort fordele og 
ulemper ved at indgå kommercielle 
partnerskaber (som eksempelvis vores 
samarbejde med Atlando Esports), så vi har taget 
stilling hvis vi bliver spurgt om det. 
 
Jane, Ann og Tobias har lavet en indstilling til 
hovedbestyrelsen. 
 

   

18.  Ungdomsøen 
Aktivitetsudvalget modtager en introduktion til 
Ungdomsøen og de muligheder som 
Ungdomsøen kan tilbyde. 
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Der arbejdes på en tur til Ungdomsøen i efteråret 
2021. 
 

 Næste møde 
- 24. november hos Marianne 

 
Foreløbige punkter til næste møde: 

- Evaluering af uddannelsesstrategien og 
kommende indsatser 

- Hvordan får vi flere interaktioner på 
sociale medier? 

- Der er blevet efterspurgt en 
familieaktivitet, måske en påskelejr? 

- Sommerferie i Danmark koncept, hvad 
skal vi gøre frem mod sommerferien 
næste år? 

- Udbud proces for næste 
Aktivitetsfestival 

- Juletræsfester med fagforeningerne 
 

 V 5 min. 

 Eventuelt 
 
Tobias undersøger om aktivitetsudvalget skal 
have genbekræftet sit mandat efter landsmødet. 
 
Aktivitetsudvalget drømmer om at afholde 
medarbejderfest, når corona er overstået. 
 
Det kunne være spændende at DUI have en 
fundraising uddannelse, til at understøtte det nye 
strategiske område om partnerskaber. 
 
Det blev drøftet, om det giver mening for DUI at 
have en kostpolitik. 
 

 D/O 10 min. 

 


