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FORORD
Velkommen til en beretning om DUI-LEG og
VIRKE siden det sidste ordinære Landsmøde
tilbage i 2018.
Vi har udarbejdet beretningen med temaer,
som vi finder, er de væsentligste, men der
er helt sikkert mange andre gode historier
og temaer, som kunne have været relevante
at få med. Kunsten er altid at begrænse sig.
Året 2020 har indtil nu været et meget anderledes år pga. corona-pandemien i hele verdenen.
Corona har vendt op og ned på vores hverdag,
på vores arbejdsliv og på vores fritid. DUI-LEG
og VIRKE er en del af foreningslivet i Danmark
og det har været en udfordring for os alle. Vi
har måtte lukke helt ned, starte småt op igen,
skabe rammer for den lokale sommerlejr, starte op igen i august/september og så være opmærksomme igen, på forsamlingsforbud på
max. 50 personer, overholde nye restriktioner,

spritte af, være sammen på afstand, nedtone sociale aktiviteter. Ja der har været meget
at holde styr på for os alle, og der har været
mange up´s and downs.

Landsmødet bliver nu et onlinemøde den 24.
oktober i 3 timer. Det er nyt, ja faktisk er det
en ny historieskrivning og ja det er ikke optimalt.

Corona får også en helt konkret betydning for
os alle i DUI-LEG og VIRKE, da vi desværre ikke
skal mødes fysisk i dagene den 24. – 25. oktober til Landsmøde. Vi har brug for at mødes,
at give et kram, tale sammen, diskutere, være
uenige, grine og hygge. Men det må vi vente med, til vi forhåbentlig i 2021, kan mødes
igen.

Men det er den helt rigtige beslutning efter
ledelsens opfattelse.

Rigtig god læsning

Ann Urbrand

Håber, at denne beretning giver en indsigt i
DUI-LEG og VIRKE og årene 2018, 2019 og
frem til nu 2020.
På onlinemødet den 24. oktober vil jeg afholde en kort mundtlig beretning og der bliver også tid til at I kan kommentere og stille
spørgsmål til beretning. Men det er klart, at vi
ikke har den samme tid og de bedste betingelser, når det er online.
Jeg ser frem til at mødes med jer på Zoom
den 24. oktober, men jeg glæder mig endnu
mere til, at vi kan mødes fysisk i 2021.
Forhåbentlig til foråret igen.

Ann Urbrand, formand
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FORMANDEN HAR ORDET

DUI ER
NOGET SÆRLIGT
Kære alle.
DUI-LEG og VIRKE er noget særligt for familier
og for børn og unge. Det håber jeg. Vores fællesskab siden 1905 er særligt og der er fortsat
et stort behov for DUI-LEG og VIRKE.
Mit formandskab har virket siden 2018 og
frem til nu.
Min første refleksion er at sige STOR TAK til
alle medarbejdere/frivillige i organisationen,
i afdelingerne. Uden jer, ville organisationen
ikke kunne fungere. I levere hver dag, I er engageret og gør en forskel.
Tak til jer alle.

Hovedbestyrelsen har de seneste år arbejdet
fokuseret på at genoprette økonomien for
Landsforbundet. Fokus har været, at få styr
på vores økonomi, få indsigt i problemstillinger og få dem drøftet og handlet på dem. Det
gælder også årsrapporter og indsigt i disse
på en ny måde. Jeg ønsker, at vi skal rydde
helt op, få indsigt så vi, som formandskab og
hovedbestyrelse, kan være gennemsigtig og
åben. Kort sagt, vi har brugt året 2019/2020
til at rydde op og få indsigt i problemstillinger
og dermed få drøftet, de videre skridt for løsninger.
Jeg vil gerne takke den nuværende hovedbestyrelse for at tage ansvar og for at være konstruktiv i tilgangen til arbejdet.

FORMANDENS
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Vi har arbejdet for at nå til et overblik, få styr
på basic og komme i mål med ønsket om resultaterne.
I 2018 blev årsresultatet for landsforbundet
et underskud på kr. 1.257.685 og i år 2019
blev årsresultatet et underskud på kr. 727.323
Vi er fortsat sårbare, men der er gode positive tendenser. Målprogrammet har været en
retning for Hovedbestyrelsens arbejde. Vi er
nået i mål med meget, men vi er også udfordret på nogle af målene.
Vi har arbejdet med synlighed og vi har arbejdet med Dialogmøder. Der har været inviteret til Dialogmøder i 2019 og 2020. Det
fortsætter vi med, for vi er overbeviste om at
det er vejen frem til en større åbenhed og dialogbaseret arbejdsform.

”Vi er fortsat
sårbare, men der
er gode positive
tendenser.”
Ann Urbrand
formand

Corona har ændret på vores måde at arbejde
på i foreningslivet. Vi er pressede på at afholde aktiviteter, sommerlejre, nationale arrangementer, hytteudlejninger og generelt agere
som afdeling. Det har udfordret os alle.
Jeg tror på, at DUI-LEG og VIRKE er på rette
vej og jeg håber, at 2021 vil blive året hvor vi
igen kan fokusere på udviklling.
Ann Urbrand
Formand
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MÅLPROGRAMMET

SATTE RETNINGEN
FOR ARBEJDET
Målprogrammet har sat retningen for organisationen fra 2018 og frem til nu.
I den seneste Landsmøde periode, havde Hovedbestyrelsen fokus på Synlighed, Aktiviteter,
Uddannelse, Internationalt, Politik i Børnehøjde og Organisering. Det var en stor mundfuld,
men der er noget at glæde sig over indenfor de fleste områder. Der er kommet større
overblik over administrative systemer, som
har højnet servicen til afdelingerne fra Landsforbundet og samtidig bidraget til en sundere
økonomi.
Børnepolitisk har DUI-LEG og VIRKE deltaget
i både samarbejdet om Børnenes Grundlovsdag og Samarbejdsgruppen om Børnekon-

ventionen. På den måde er DUI-LEG og VIRKE
stærkt repræsenteret omkring dansk børnepolitik, selvom det ikke altid er så synligt.
Tidligere har der været en række udvalg, som
var ansvarlig for alt fra uddannelse til aktiviteter. Strukturen tager tid at genopbygge, men
organisationen er godt på vej. F.eks. i Aktivitetsudvalget, som foruden at bruge tid på at
finde sig selv også stod for at planlægge Aktivitetsfestivalen, som desværre blev aflyst.
Sidst, men ikke mindst, har DUI-LEG og VIRKE
fået en kernefortælling. Det er glædeligt, at
vi nu har et værktøj at støtte os op ad, når
vi taler om, hvad DUI-LEG og VIRKE er for en
størrelse.

RETNING UD FRA

MÅLPROGRAM
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NY FORM FOR

AKTIVITETER
FOR HELE
FAMILIEN

A
F
F

KAMPAGNE
TIL AFDELINGERNE
Der er ingen tvivl om, at corona lige nu har
direkte indflydelse på vores aktiviteter. Nogle afdelinger må aflyse aktiviteter hver gang
der kommer nye corona-retningslinjer, nogle
har sat aktivitetsniveauet ned og andre har
ændret i aktiviteterne for at gøre dem mere
corona-venlig. Det er derfor også blevet meget sværere, at tiltrække nye medlemmer.

bende med det, vil forbundskontoret understøtte hele kampagnen med generelle PR og
mulighed for at melde sig ind. Planen er at
kampagnen også skal køre i hele 2021.
Grafiske materiale til kampagnen, samt et
forslag til en pressemeddelelse findes på
dui.dk/123.

Så for at hjælpe afdelingerne med at hverve
nye medlemmer, har vi i starten af oktober,
lanceret en ny kampagne under navnet ”Aktiviteter for hele familien”. Kampagnen skal ses
som et tilbud og en håndsrækning til alle afdelinger. De afdelinger der ønsker at deltage
aktivt i kampagnen, skal selv planlægger og
udføre de aktiviteter de ønsker. Men sidelø-

AKTIVITETER FOR

HELE FAMILIEN
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DER SKAL

MERE FOKUS
PÅ BØRN OG UNGE
Både børne- og ungdomstræffene har igennem flere år nydt meget stor søgning blandt
vores medlemmer og udvalgene har arbejdet
målrettet på at finde temaer, som er sjove og
samtidig får deltagerne til at reflektere over
de værdier som vores forening står for.

10 og uge 46 ligeledes med temaer, børnene
selv havde valgt.

Der skal lyde en stor anerkendelse og tak til
de frivillige som arbejder med LBU og LUU og
ikke mindst de seje børn og unge som sidder
i udvalgene.

Træffet i uge 46 havde temaet ”90’erne” det
er nu 25 år siden, vi havde det første børnetræf. LBU valgte at det skulle være et 90’er
træf. Aktiviteterne var inspireret af den tid,
men også af det første træf, som var et kreativt træf.

2018
varetetrigtig
rigtig
godt
år
2018 var
godt
år for
både
og LBU
LUU. og LUU
forLBU
både
Landsbørneudvalget
afholdte træf i uge

Træffet i uge 10 havde Afrika som tema og
handlede om landet og kontinentets kultur.
Der blev danset, spist og leget med vilde dyr.

Landsungdomsudvalget har afholdt træf i uge
9 og uge 45 med temaer som de unge selv
havde valgt.

LIDT OM

LBU OG LUU
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2019 - et sårbart år
for LBU og LUU
Både LBU og LUU har afholdt nogle gode
træf i foråret 2019, men der har desværre
ikke været den samme søgning til træffene og til børne- og ungeaktiviteter i resten af 2019 og ind i 2020.
Ledelsen har derfor et skarpt fokus på at
sætte et udviklingsarbejde i gang sammen med udvalgene og børn og unge
generelt i DUI-LEG og VIRKE. Ledelsen har
fokus på også at undersøge og identificere den manglende deltagelse og vil
gå i dialog med afdelingerne i den kommende tid.

Både Hovedbestyrelsen og Formandskabet er optaget af spørgsmålet ”Hvordan
skal børne- og ungdomsarbejdet organiseres i fremtiden i DUI-LEG og VIRKE?
Et vigtigt spørgsmål, som hele organisationen bør være med til at drøfte

Træffet i uge 9 havde temaet Kærlighed.
Træffet kredsede om kærlighed og indeholdt
blandt anden en fin middag med pæn påklædning, dating, film mm. Uge 45 træffet
omhandlede ”Sig fra” og havde fokus på emner som alkohol, mobning og misbrug. En alvorlig weekend med et alvorligt emne, men i
rammer, hvor unge også kunne more sig. Julius Mygind var ude og fortælle om sin historie
fra da han var afhængig.
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VORES VENSKABER ER

FULDE AF
MULIGHEDER
DUI-LEG og VIRKE har både dybe rødder i DUF
– Dansk Ungdoms Fællesråd, CISU – Civilsamfund i Udvikling, Friluftsrådet, FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation, CFSA – Center for
Frivilligt Socialt Arbejde, DSU – Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og mange flere.

ter for børn og unge. Et eksempel på sådan
en støtte er projektet BeautyTøzerne, der introducere unge piger, som har det svært, til
foreningslivet. Pigerne gennemgår en negleteknikeruddannelse. På den måde opstår fællesskabet igennem en fælles interesse.

Organisationerne giver muligheder for sparring og kursustilbud, som er en kæmpe styrke at benytte sig af. DUF og CISU har f.eks.
spændende kurser imens DSU med sine mange unge frivillige, er en fantastisk platform at
finde ekstra hænder til at lave lokale projekter
sammen med.

Flere af deltagerne har efter forløbet enten
fået et job eller er blevet optaget på en uddannelse. En stor del af pigerne kommer i dag
i Odsherred afdeling, hvor de også deltager i
fællesspisning og nogle af afdelingens andre
aktiviteter.

Desuden har flere af organisationerne fonde
og puljer, som støtter aktiviteter og projek-

Et andet eksempel er Ølstykke afdeling. Hos
Ølstykke udskifter man jævnligt sine aktiviteter, så de frivillige medarbejdere kan være

VENSKABER OG

MULIGHEDER
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NYE FRIVILLIG HAR BRUG FOR OS,
OG VI HAR BRUG FOR DEM

med til at bestemme hvilke aktiviteter man
gerne vil lave.
Afdelingen har i den forgangne landsmødeperiode samarbejdet med fonde om at lave
LEGO Mindstorms aktiviteter, hvor deltagerne
har lært om programmering med robotter og
YouTube aktiviteter, hvor deltagerne kan lære,
at stå foran et kamera og redigere lys og lyd.
Ølstykke har også benyttet fonde til at få nye
bænke i hytten Ejnersbo. Således har Nordea
Fonden sponseret bænkene, der blandt andet
skal bruges for at sikre flere opholdssteder
under corona.

For at lave aktiviteter for børn og unge,
er der behov for hænder. Men hænderne
har også behov for noget at lave. De senere år har en række afdelinger erkendt,
at der er behov for nye kræfter og der er
også fundet løsninger på, hvordan man
byder nye frivillige velkommen. For nogle
afdelinger har det handlet om at skabe
synlighed i lokalområdet, imens andre har
haft stor glæde af platforme som Frivilligjob.dk, til at byde nye frivillige velkommen. Nye frivillige har brug for os, og vi
har brug for dem.

har man brug for ny energi til aktiviteter
og bestyrelsesarbejde udefra.

I den forgangne landsmødeperiode har
flere afdelinger oplevet et behov for udskiftning i afdelingsbestyrelserne.

I Horsens har frivilligjob.dk været en god
måde, at få nye frivillige til afholdelse af
ferielejre på. Horsens har derfor målrettet opslagene, så det netop er frivillige til
afholdelse af ferielejre man er på udkig
efter.

I nogle afdelinger lykkedes man med at
finde nye kræfter blandt afdelingens medlemmer og venner, men i andre afdelinger

Til det er frivilligjob.dk ved at blive en populær platform, til at finde nye frivillige.
Både Østerbro, Horsens og Kolding bruger platformen. Hos Østerbro har man lavet et generelt opslag om at blive frivillig,
som især tiltrækker mange af de internationale studerende, som bor i København.
I Kolding leder man efter en ny svømmeinstruktør på frivilligjob.dk.

LANDSMØDE

24. oktober 2020

SIDE 13

VI HAR SAGT

VELKOMMEN
OG FARVEL
I den forgangene landsmødeperiode er der
kommet afdelinger til, ligesom vi også har
sagt farvel til nogle. En af de afdelinger der er
kommet til, er Skibet.
Skibet holder til i Aarhus Træskibshavn. Her
er der rig mulighed for at inviterer på togter i
Aarhus bugt og gode landfaciliteter til at lære
om maritim natur fra land. Skibet har siden
optagelsen i DUI-LEG og VIRKE bidraget til andre afdelingers sommerlejr. Således besøgte
Skibet i år Odsherred og Hvidovre på Samsø
og sidste år Horsens i Juelsminde.
Skibet er af typen Galease. Det betyder, at
den forreste mast er højere end den bagerste

mast på båden. Skibet er både opført på Det
Kongelige Biblioteks liste over levende kultur-

VELKOMMEN TIL

NYE AFDELINGER
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arv og modtager i 2020 også en erkendelse,
som nationalt klenodie, så det er ikke hvilket
som helst skib, der er blevet en del af DUI-fællesskabet.
Hvis man kommer forbi Aarhus, kan man skrive til Skibet, så kan det være man kan være
heldig at få en sejltur på Aarhus Bugt.

AFDELINGSUDVIKLING
DUF AFD (opfylder kravene fra DUF)
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DISSE AFDELINGER
LUKKEDE
• DUI Youth Club
• Haderslev
• Herlev
• Glostrup
• Svendborg

NYE AFDELINGER
• Skibet
• Rødby
• Sæby
• Brøndby
• Cirkusskabet
• Glostrup

AFDELINGER
DER HAR SKIFTET NAVN
• Sæby -> Vendsyssel
• Holbæk -> Odsherred
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NYE AKTIVITETER

HAR SET
DAGENS LYS
Hos DUI-LEG og VIRKE skaber vi fællesskaber,
og det kan man gøre på mange måder. I Kolding er Stand-up Padde boarding blevet et
kæmpe hit. Over hele landet bliver det mere
og mere populært, at nyde den maritime natur på padde board og Kolding var klart foran
sin tid.
I dag er Stand-up Padde boarding organiseret, som en afdelingsaktivitet i Kolding, hvor
man kan komme til padde boarding.
Et andet sted man tænker nyt, er hos Nykøbing Mors, hvor man har udviklet et mobilt aktivitetskoncept, der skal sikre, at børn og unge,
der ikke allerede er en del af en forening, møder foreningsaktiviteter, der hvor de er.

Nykøbing Mors forbereder en bus fyldt med
aktiviteter, som kan kører rundt til skoler og
pladser i Nykøbing Mors og omegn, hvor børn
og unge befinder sig.
Her bliver der udbudt aktiviteter og efterfølgende bliver deltagerne inviteret til DUI huset,
hvor der vil være klubaftener og fællesspisningsarrangementer.
I Helsingør har man også tænkt nyt. I en årrække har man haft stor succes med vikingeaktiviteter, som en del af samarbejdet med
kommunen. Nu ønsker man at lave vikingeaktiviteter hele året rundt, og er derfor gået i
gang med etableringen af en bålhytte og et
udeareal, hvor aktiviteterne kan foregå.

MASSER AF NYE

AKTIVITETER
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Vikingeaktiviteterne kommer til at handle om,
hvordan man kan passe på naturen igennem
nogle af de teknikker som man kender fra
vikingetiden. Aktiviteterne handler f.eks. om
brændingsteknikker, farvning med naturmaterialer og indblik i vikingehistorie og vikingekultur.
DUI-LEG og VIRKE er fuld af gode og vidt forskellige aktiviteter. De fleste afdelinger har deres eget særpræg, men der er også aktiviteter,
som binder store dele af organisationen sammen uanset, hvor i landet man er fra. Således
kan man næsten altid være sikker på, at blive
inviteret til fællesspisning uanset, hvor i landet
man kommer.
Men selvom vi skal holde fast i de ting vi er
gode til, opstår der også hele tyden nye og
spændende muligheder. I den seneste Landsmødeperiode er flere virtuelle aktiviteter blevet hilst velkommen. Både på grund af corona, men også fordi online aktiviteter giver os
nye måder at være sammen på.

#BLIVHJEMMEAKTIVITETER
VI VAR RIGTIG GODE
Nogle gange skal man have et puf, for at
kunne tænke nyt. DUI-LEG og VIRKE har i
2020 haft stor succes, med at byde sig til,
når fonde og offentlige myndigheder har
kaldt på os.
Alene til aktiviteter under corona, er landsforbundet bekendt med, at vi samlet set
har fået mere end kr. 600.000 i tilskud.
Således blev blandt andet projektet
”#blivhjemme aktiviteter for hele famili-

en” til, som skulle hjælpe med at fastholde fællesskaber og undgå isolation under
corona-krisen. Her lavede Ølstykke, Højstrup, Odsherred og Lolland virtuelle aktiviteter, med administrativ hjælp fra Forbundskontoret.
Forbundskontoret hjælper meget gerne
med at søge midler til både små og store
projekter og indsatser, der kan bidrage til
aktiviteter i afdelingerne.
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GODE NETVÆRK

BINDER
OS SAMMEN
I den seneste Landsmødeperiode, er netværksaktiviteter på tværs af landet blevet
iværksat. I 2019 som et fysisk møde, men i
2020 er der blevet udviklet netværks – online
møder, som har gjort, at tilslutningen til møderne er blevet større.
Både kasserernetværk og netværk for hytteansvarlige er blomstret op. Netværkene giver
os mulighed for at støtte hinanden, og nye
ideer til at styrke kvaliteten i DUI-arbejdet.
Den seneste Landsmødeperiode har DUILEG og VIRKE igen vist, at sammenholdet er stærkt. Der er et stort
ønske om at arbejde sammen
og sparre med hinanden.

Flere steder har afdelinger derfor organiseret
sig i fællesledelser, hvor man kan hjælpe hinanden i sit område og vise sine medlemmer,
at man er en del af en større organisation.
Når man varetager specifikke frivillige poster,
kan det også være rart at have nogle ligesindede at arbejde sammen med. Derfor er der i
den seneste landsmødeperiode kommet gang
i både kasserernetværket og hyttefællesskabet, som skal hjælpe kasserer og hytteudlejere med at få svar på spørgsmål og inspiration
til at klare sine frivillige opgaver.
I hyttefællesskabet er der fokus på tilmeldingssystemet, fælles markedsføring, corona-restriktioner, energioptimering og andre

VI HAR SKABT

NYE NETVÆRK
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emner, som enten kan gøre det lettere at udleje hytter eller som kan sikre, at flere gæster
besøger hytterne.
Hos kasserernetværket hjælper man hinanden, hvis man leder efter specifikke funktioner
i sit regnskabsprogram eller hvis man har brug
for hjælp til årsafslutningen af regnskabet.
Forbundskontoret hjælper med at indkalde til
netværksmøderne, så det eneste deltagerne
skal tænke på er, at blive inspireret og få ny
viden med hjem.
Der er stadig plads til flere netværk, så hvis
man mangler et netværk for f.eks. afdelingsformænd, aktivitetsplanlæggere eller andet,
kan man altid tage fat i Forbundskontoret. Så
bliver man hjulpet i gang.

VERDENSMÅLENE
HAR VÆRET ET PEJLEMÆRKE
Det skal være sjovt at lave foreningsaktiviteter, men foreninger er også sat i verden,
for at have en positiv indflydelse på samfundet. Derfor er det glædeligt, at DUI-LEG
og VIRKE har fået en Verdensmålsstrategi, hvor det beskrives, at vi har særligt fokus på Verdensmål 1 (afskaf fattigdom),
Verdensmål 5 (ligestilling mellem kønnene) og Verdensmål 10 (mindre ulighed).
Selvom vi ikke taler om Verdensmål hver

dag, ligger Verdensmålene indgroet i vores aktiviteter og værdier. Det blev tydeligt i folderen ”sådan arbejder vi med Verdensmål”, der kunne fortælle, at vi faktisk
arbejder med alle 17 mål på den ene eller
anden måde i afdelingerne. Folderen blev
til i samarbejde med Tuborg fondet, som
efterfølgende også har støttet den seneste fase af projektet BeautyTøzerne.
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NYE INTERNATIONALE

FRIVILLIGE
I AFDELINGEN
DUI-LEG og VIRKE Østerbro er en af de afdelinger, som har haft stort held med at rekruttere nye hænder til afdelingen via portalen.
En del af Østerbros nye frivillige har en international baggrund. De kommer bl.a. fra Kina,
USA og Ungarn. Nogle af dem er i Danmark
på grund af deres arbejde, mens andre, fordi
de har valgt at flytte med til Danmark sammen med deres danske partner.
Afdelingen har haft deres første informationsmøde med deres nye frivillige. Og fælles for
deres budskab er, at de rigtig gerne vil være
en del af et fællesskab, lære mere om den
danske kultur og gøre en forskel for børn og
deres familie.

DUI Østerbro har stor succes med deres aktivitet Børn i Bevægelse. Men nu kan afdelingen
glæder sig over, at kunne tilbyde deres medlemmer flere nye aktiviteter i efteråret. Her vil
medlemmerne blandt andet blive tilbudt at
komme på forskellige aktiviteter.

NYE

FRIVILLIGE
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FRILUFTSFAMILIER

EN NATURLIG
SUCCES I AARHUS
Naturen er fuld af muligheder for fællesskaber
og sjove aktiviteter. I Aarhus kan man være en
del af Friluftsfamilier. Her mødes familier sidste søndag i måneden i Marselisborgskoven,
hvor der er bålmad, naturoplevelser og socialt
samvær.

Naturen kan både bruges til at lave sjove aktiviteter og samtidig lærer medlemmerne om,
hvordan man bruger naturen.

Friluftsfamilier er hovedsageligt for børn i
0-6-årsalderen sammen med deres forældre
og ældre søskende.
Friluftsfamilier er støttet af Nordea Fonden og
taler ind i det stigende ønske om at komme
tilbage til naturen. Flere og flere finder ro i naturen, ny inspiration, træner, overnatter, vandre, spiser naturen og hvad man ellers kan
finde på.

MED FAMILIEN

I NATUREN
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BØRN HJÆLPER BØRN

LEVER I
BEDSTE VELGÅENDE
Børn Hjælper Børn fonden sørger for at bidrage til en mere lige verden gennem solidaritetsprojekter i Indien, Palæstina og Uganda,
og giver samtidigt DUI-LEG og VIRKE gode
muligheder for at tale om solidaritet og tolerance i afdelingerne i Danmark. I den seneste Landsmøde er samarbejdet med Nablus
Circus School i Palæstina blevet forlænget i
samarbejde med CISU – Civilsamfund i Udvikling, og endnu flere gadebørn er blevet sikret
en anstændig barndom i Uganda – bare for at
nævne nogle af Børn Hjælper Børn Fondens
enestående resultater. Børn Hjælper Børn
fonden lever i bedste velgående.
Du tænker måske ikke over det hver dag, men
ude i verden gør DUI-LEG og VIRKE en kæm-

pe indsats for at bekæmpe børnefattigdom
og børnearbejde.
I dag har Børn Hjælper Børn Fonden solidaritetsprojekter i Indien, Palæstina og Uganda.
Projekterne har fokus på, at endnu flere børn
kan få en uddannelse.
I Indien driver Børn Hjælper Børn Fonden
i samarbejde med en lokal organisation en
række skoler. I Palæstina laver fonden cirkusaktiviteter i samarbejde med Nablus Circus
School og støttet af CISU – Civilsamfund i Udvikling. I Uganda driver Børn Hjælper Børn
fonden et børnehjem i samarbejde med lokale organisation SCCU. I 2018 fik Børn Hjælper
Børn Fonden en ekstraordinær donation på

BØRN HJÆLPER

STADIG BØRN
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VI SAMARBEJDER
MED HELE VERDENEN
Verden ligger for vores fødder. Aldrig før
har der været så mange muligheder for at
opleve verden på kryds og tværs af projekter og organisationer.
Som medlem af CISU – Civilsamfund i
Udvikling og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, kan man som afdeling i DUI-LEG
og VIRKE deltage i et hav af uddannelse,
der skal gøre afdelingen klar til at indgå
i internationale fællesskaber. På kurserne kan man lære om projektledelse, kulturforståelse og administration og det er

muligt at søge støtte til at få de internationale projekter i gang.
Hvis man hellere vil repræsentere Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE i internationale sammenhænge er der også rig mulighed for det. DUI-LEG og VIRKE er medlem
af Arbejderbevægelsens Børneorganisationer i Norden – ABN og International
Falcon Movement – Socialist Educational
International, IFM-SEI, som giver adgang
til netværk og projekter i Norden, Europa
og resten af verden.

104.000 kr. fra en nedlagt DUI-afdeling i Korsør. Bestyrelsen besluttede, at man med disse penge helt ekstraordinært vil bruge penge
på at bygge et nyt børnehjem, Gayaza, ca. 20
kilometer uden for Kampala. Børnehjemmet
er startet i samarbejde med en tidligere fodboldspiller som selv har levet på gaden.
Børn Hjælper Børn fonden anvender årligt
omkring 400.000 kr. på solidaritetsprojekterne. Al administration afholdes af DUI-LEG og
VIRKE, og alle midler i fonden går 100% ubeskåret til de internationale projekter.
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NONFIRMATION

FRA BARN
TIL UNGDOM
I den seneste Landsmødeperiode har der
været afholdt Nonfirmations arrangementer i
Aalborg, Kolding, Odense og København. Fejringerne der markerer overgangen fra barndom til ungdom, er altid en stor dag, der ved
flere lejligheden var fuldstændigt udsolgt.
Der er dog et stort behov for
denne type markeringer,
hvorfor der i den kommende
Landsmødeperiode vil komme
fokus på, hvordan
endnu
flere
unge kan blive tilbudt

en Nonfirmationsoplevelse i DUI-LEG og VIRKE, der skaber nye rum for fællesskab.
Nonfirmation er ikke en rituel handling ligesom konfirmation er, men et festligt arrangement, hvor man kan fejre at man er gået fra
barndommen til ungdommen.
Nonfirmation er typisk et arrangement, som
strækker sig et par timer. Her kan man inviterer en lokalpolitiker til at holde en tale, synge
nogle sange og nyde fællesskabet med de andre deltagere og sin familie.
I Danmark er der foruden DUI-LEG og VIRKE
ganske få andre organisationer, som afholder

FLERE

NONFIRMANDER
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ANKERSMINDE
ER PÅ VEJ FREM
Siden DUI-LEG og VIRKE indtrådte i ejerskabet omkring Ankersminde med DSU –
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom,
har der været fokus på at få de formelle
rammer for driften på plads. Ankersminde er hvert år mødested for generalforsamlinger og teambuilding ture for andre
børne- og ungdomsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.
2020 skulle have været året hvor DUI-LEG
og VIRKE for alvor indtog Ankersminde –
først til JUBI-lejr, så til Aktivitetsfestival og
nu også til Landsmøde.

I den kommende Landsmødeperiode vil
der være fokus på, hvordan Ankersminde
endnu mere kan føles som hjemmet for
både DSU – Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og DUI-LEG og VIRKE. Det
sker blandt andet gennem arrangementer og etablering af aktivitetsfaciliteter.

nonfirmationsarrangementer. Til gengæld er
der stor efterspørgsel på flere arrangementer.
I dag afholder de fleste nonfirmander en fest
selv, simpelthen fordi udbuddet af nonfirmationsarrangementer er så lille.
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GENNEMGANG AF

ØKONOMISKE TAL FOR 2018 og 2019

2018

Årets resultat
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsregnskab
viser et resultat som et underskud på kr. -1.257.685.
Beløbet er disponeret ved at kr. -1.226.222
er overført til kapitalkontoen, kr. 32.796 er
overført til Børn Hjælper Børn projektets
kapitalkonto og kr. -217.259 er overført til
HAL-Udvalgets kapitalkonto. Herudover er
der henlagt kr. 103.000 kr. til vores ejendom Birkely på grund af en øremærket
donation til formålet, samt. 50.000 kr. til
fremtidig vedligeholdelse af vores ejendom i Helsingør, Stauninggården.

ØKONOMISK

GENNEMGANG

Landsforbundets økonomiske fundament
er vores kontingent og deltagerbetaling,
indtægterne fra udlejning af vores ejendomme, tilskud fra LO samt tipsmidlerne og projekttilskud. Dette vil også være
landsforbundet, økonomiske fundament i
årene fremover.

Tilskuddet fra tipsmidlerne er sammen
med bidrag fra arbejderbevægelsen og
offentlige tilskud i 2018, anvendt til forbundsadministration, herunder udgifter
til de ansatte på landsforbundet samt til
uddannelse af vores lokale frivillige ulønnede medarbejdere. Herudover er der
gennemført en række møde og medlemsaktiviteter i overensstemmelse med
landsforbundets formål, samt afholdt møder vores samarbejdspartnere.
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2019

Årets resultat
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsregnskab
viser et resultat som et underskud på kr. - 727.323.
Der var i 2019 budgetteret med et resultat (underskud) på kr. - 487.980.
Beløbene er disponeret, som følgende
ved at kr. -979.290 er overført til kapitalkontoen, kr. 54.181 er overført til Børn
Hjælper Børn projektets kapitalkonto og
kr. -24.757 er overført til Bygningsudvalgets kapitalkonto.
Ledelsen anser resultatet for 2019 som
tilfredsstillende. Ledelsen anser resultatet som et positivt skridt for DUI– LEG og
VIRKE i arbejdet med at få rettet op på
økonomien.
Der har efterfølgende været tilpasninger
af ansættelser pga. budgettilpasninger for
2020 og der er nu ansat 5 medarbejdere. Der har været stor udskiftning på Forbundskontoret i 2019. På den baggrund
har Forbundskontorets opgaver, i øvrigt,
også været, at få indsigt i organisationen,
at begrænse videnstab samt oprydning
i økonomi og arbejdsgange både internt
og eksternt.

Landsforbundets økonomiske fundament
er vores kontingent og deltagerbetaling,
indtægterne fra udlejning af vores ejendomme, tilskud fra FH samt tipsmidlerne og projekttilskud. Dette vil også være
landsforbundet, økonomiske fundament i
årene fremover.

Særligt at bemærke
– årsrapport 2019

Indtægterne er steget i 2019 med kr.
276.685 og det skyldes primært en
stigning i Tipsmidlerne og tilskud fra
FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).
Samlet set er udgifterne til møde og
uddannelsesaktiviteter faldet med kr.
528.556.

Tilskuddet fra tipsmidlerne er sammen
med bidrag fra arbejderbevægelsen og
offentlige tilskud i 2019, anvendt til forbundsadministration, herunder udgifter
til de ansatte på landsforbundet samt til
uddannelse af vores lokale frivillige ulønnede medarbejdere.
Herudover er der gennemført en række
møde og medlemsaktiviteter i overensstemmelse med landsforbundets formål,
samt afholdt møder vores samarbejdspartnere.

Det bør dog bemærkes, at der er afholdt
forskellige kurser i løbet af året 2019.
Vedr. ejendomme, så er Birkely sat til salg
og der er igangsat et arbejde med at se
på øvrige ejendomme og fremtiden.
Udgifter til forbundskontorets lejemål er
nedsat.
Udgifterne til ejendomme er i alt faldet
med kr. 370.016.
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2020

Forventninger
Corona har ændret
året 2020 for os alle.
Vi har desværre måttet ændre og aflyse
mange, møder, aktiviteter og arrangementer. Det har været et vilkår for os alle.

for ansøgningen til DUF. Men det kan omvendt også føre til, at der kan søges om
flere medlemmer for 2020.

Aflysningerne kan afspejles direkte på flere udgiftsposter, hvor kørsel, forplejning
og lokaler har været en central udgiftspost, men jo desværre også en kilde til at
vi ikke har fået indtægter ind på aktiviteter og arrangementer.

Det er bl.a. også derfor at Landsforbundet har iværksat en Medlemskampagne i
efteråret 2020.

Det er forventningen, at Tipsmidlerne indbringer lidt under det samme beløb som i
2019. ca. 2.200.000.

Kampagnen er ikke kun sat i værk for
Landsforbundets skyld, men for – helt generelt – at få en større opmærksomhed
og synlighed på DUI-LEG og VIRKE, for afdelingerne, i det lokale område og også
nationalt.

Landsforbundets samlede tilskudspulje er
på kr. 228.413 kr..

Der er budgetteret med et driftsbudget i
2020 som går i 0 kr.

Det skal være en opmærksomhed, at
corona kan have affødt at - vi – afdelingerne har mistet medlemmer i foråret
2020, som dermed kan få en betydning

HB har i 2020 på møder modtaget en
status på økonomien i 2020.

EN NEMMERE
HVERDAG
#vigørhverdagennemmere
#forbundskontoret
En af kerneopgaverne for Forbundskontoret er, at yde service til afdelingerne. Det
skal være nemt at være frivillig i DUI-LEG
og VIRKE.
Derfor har der specielt i 2020 været fokus
på at se på, hvordan Forbundskontoret
kan optimere på understøttelsen af gode
værktøjer til inspiration for afdelingerne,
sætte procedurer i system og vigtigtst, at
formidle dem ud til afdelingerne.
Forbundskontoret har forbedret siden
www.DUI/123.dk, hvor man kan finde nyttige værktøjer til at åbne en afdeling, designguide, skabeloner, økonomiværktøjer
og generel inspiration. Det er også her du
kan finde den aktuelle medlemskampagne og f.eks. kampagnelogoet m.m.
Der er blevet fastlagt en ny struktur for
indsendelse til Afdelingsarkivet, vigtige
datoer for medlemsindberetning og dokumentation og for processen med Forbundskontingent.
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ÅRSRESULTAT 2009-2019
ØKONIMISK UDVIKLING
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STATUSRAPPORT FRA KRITISKE REVISORER

TIL LANDSMØDET 2020

De kritiske revisorer har siden sidste Landsmøde – august 2019 - afholdt
3 møder med formandsskabet. Der har været udvalgt områder, som der er
sat fokus på.

Fokusområder:
Fokusområder:
Økonomi: Revisorerne modtager
det
samme
materiale
som
Hovedbestyrelsen får tilsendt. Der
er blandt andet blevet diskuteret økonomisk status efter flytning, lejeboligen ved
Stauninggården, restance forbundskontingent, Bygnings-udvalget (HAL-udvalget) rådighedsbeløb og udlån, med mere.

1

2

Hytter DUI ejer, eller har del i:
Vi har gennemgået status på
udpluk af hytter.

September 2020

LBU/LUU: Dette område bør
opprioriteres. Det er vigtigt at DUI
bliver ved med at arbejde med
børnedemokrati, og at fastholde børn og
unge i vores forening. Ressourcer nødvendig for at opkvalificere dette område

3

4

Samarbejde med fagbevægelsen
har været drøftet med henblik på
forøgelse af samarbejdet.

Der har været en fornuftig dialog imellem
revisor og forbunds ledelsen

Poul Olsen og Catharina og ”Nina” Bengtsson

NYE LOKALER TIL
FORBUNDSKONTORET
I maj flyttede Forbundskontoret til Holmen.
Her kan DUI-LEG og VIRKE få sparring fra
Ungdomsøen, Det Danske Spejderkorps og
De grønne pigespejdere og samtidigt sparepenge på huslejen. På Holmen er der gode
overnatnings- og konferencemuligheder og
skønne grønne omgivelser.
Samarbejdet med FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation er stadig stærkt, og DUI-LEG
og VIRKE har løbende udviklingsmøder med
blandt andet Fagbevægelsens Ungdom om
samarbejdsmuligheder.
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FORMANDSSKABET

HOVEDBESTYRELSEN
ANN URBAND
Forbundsformand

RASMUS K. JAKOBSEN
Næstformand

AFGÅENDE

TINNA GLISBO
Næstformand

LEDELSE

Dorte Rasmussen

Nina Jespersen

Lene Paludan Hastrup

Dorthe Ølgaard Lassen

Martin Nielsen

Gitte Pedersen

Mette Karlsen

Nickolai Schäfer

Marianne Halkjær

René Knudsen
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MEDARBEJDERE I LANDSFORBUNDET
JANE DUPONT, Sekretariatschef
•
•
•
•
•
•

Personaleleder, Forbundskontoret
Understøtter og følger på DUIs Landsmøde, hovedbestyrelse og formandskab
Sikre drift og udvikling i DUI
Repræsentere DUI i samarbejdsorganisationer
Sekretær i Børn Hjælper Børn Fonden
Medlem i bestyrelsen for Ankersminde

MEDARBEJDERE PÅ ANKERSMINDE

JOACHIM LÆRKE LYAGER, Afdelingskonsulent
•
•
•
•

Registrering af medlemsindberetning og kontingent for afdelingerne
Administration af afdelingsarkivet
Organisatorisk støtte og vejledning til afdelinger
Grafisk arbejde og hjælp til afdelinger efter behov

TOBIAS SIMONSEN, Udviklingskonsulent
•
•
•
•
•

Afdelingsudvikling, støtte til afdelingerne
Hjælp til fundraising, puljer og fonde
Ansvar for Kasser-og hyttenetværk
Konsulent for Aktivitetsgruppen; JUBI-Lejr, Aktivitetsfestivalen, LBU, LUU m.m.
Kommunikation (nyhedsbrev, artikler, pressemeddelser, SoMe)

HEIDI JENSEN
Servicemedarbejder

KENT JØRGENSEN
Servicemedarbejder

LOTTE BERRAH, Økonomimedarbejder
•
•
•
•
•

Udbetaling af transportgodtgørelse til frivillige og ansatte i organisationen
Lønadministration for ansatte i DUI, samt underviser i afdelingsprojekter
Debitor og kreditor afstemning
Budgetopfølgning og afrapporteringer til ledelsen
Økonomiopgaver - medlemskaber og kontingent

NANNA KLINGENBERG ANDERSEN, Praktikant
•
•
•
•

Ansvarlig for medlemskampange
Ansvarlig for udvikling og udbredelse af nonfirmationsmatrialet
Afsøgning for relevante fonde
Research i forhold til rapporter omhandlende børne- og ungeliv.

SEBASTIAN NIELSEN, Kontorassistent (Midlertidig)
•
•
•
•

Administration af børneattester
Administration af DUIs hovedmail
Administration af Ankersminde
Udviklingsopgaver aktiviteter/event/afdelinger
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