




Velkommen til 
DIALOGDAG 2020

Onsdag, 26. februar 2020



Formålet med Dialogmøderne

• HB ønsker at styrke dialogen på tværs af landet 
mellem valgte afdelinger, bestyrelser, frivillige og 
medlemmer 

• HB ønsker en mere gennemsigtig organisation med 
plads til dialog og samtaler

• En god optakt til Landsmødet 2020 



Processen frem mod Landsmødet 2020
26. februar og  4. marts – Dialogmøder (runde 1) 

19. – 22. marts – HB - Seminar

1. april - Deadline for tilmelding til Landsmødet som delegerede

26. april Dialogmøde på Ankersminde (for hele landet)

16. maj HB – møde

(17. maj – Dialogmøde for LUU og andre interesserede unge/afdelinger) 

27. juni – Frist for Hovedbestyrelsen til indstilling af forslag (fire måneder før afholdelse)

29. august – Frist for afdelinger til indstilling af forslag 

9. september og 16. september 

26. september – Ændringsforslag til forslag (fire uger før)
26. september – HB - møde

24. oktober, klokken 10.00 – Frist for opstilling til Formandskab og Hovedbestyrelse

24. – 25 oktober – Landsmøde 2020 på Ankersminde



Vores oplæg til dialog i aften

• Forslag til Vision, Mission og Værdier 

• Nye visioner for centrale Aktiviteter



Organisationens vision

Danmarks foretrukne, demokratiske 
legeplads for børn og unge der inden fem 
år har 3.000 medlemmer 
[intern vision: vi skal genrejse organisationen hurtigst muligt]



Organisationens mission

Vi engagerer børn, unge og familier i 
fællesskaber - med fælles oplevelser som 
omdrejningspunkt



Organisationens grundværdier og tilknyttede mål:

•  GLÆDE - vi gør det, fordi det er sjovt

• FÆLLESSKAB og SAMMENHÆNGSKRAFT - fordi sammen er et godt sted at 
være. DUI-LEG og VIRKE skaber fællesskaber, hvor vi er stolte af at være, og 
vi bidrager til at danne hele mennesker

• UDVIKLING og SAMSKABELSE med ejerskab og følgeskab - fordi vi vokser, 
når vi er sammen om noget med andre i stærke handlefællesskaber



Kernefortælling

• DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende organisation for børn, unge og deres 
familier. Vores formål er at arbejde for at give børn og unge et godt liv gennem et 
stærkt demokratisk fællesskab med aktiviteter som den bærende kraft. 

• Vi skaber fritid med mening og indhold for hele familien, og med aktiviteter og 
uddannelse på tværs af alle generationer på alle niveauer. Hos os er det ikke 
afgørende, hvad vi laver sammen, men kvaliteten af det, vi laver sammen! 

• Vi samarbejder med andre organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner, 
politiske partier, meningsdannere og andre interessenter

• Vi tager børn og unges rettigheder seriøst, og ser verdenen fra børnehøjde, og vi tør 
være talerør for børn og unges rettigheder i verdenen, når voksne glemmer dem.



Hvilke indsatser ser du/I? 

Til grundværdien: GLÆDE

Til grundværdien: FÆLLESSKAB

Til grundværdien: UDVIKLING



AKTIVITETSUDVALGET



Hvem sidder i 
aktivitetsudvalget?

Odsherred/Holbæk
Tinna Glisbo, Formand

Asbjørn Glisbo

Hvidovre
Marianne Halkjær

Højstrup
Monika Findsen

Forbundskontoret
Tobias Simonsen

A K T I V I T E T S U D V A L G E T



A K T I V I T E T S U D V A L G E T

Hvad er formålet med 
aktivitetsudvalget?

Formål
Formålet med Aktivitetsudvalget er afholdelse 
af nationale arrangementer og udvikling af 
aktiviteter til lokalafdelinger hos DUI-LEG og 
VIRKE.

Aktivitetsudvalget er et koordinerende 
strategisk organ, som samler arrangementer og 
initiativer under sig i arbejds- og 
projektgrupper.

At nedsætte arbejds- og projektgrupper, skal 
sikre tydelige kommandoveje mellem 
Hovedbestyrelsen, Aktivitetsudvalget og de 
nationale arrangementer.



Hvad er Aktivitetsudvalgets 
opgaver og beføjelser?

Opgaver og beføjelser
• Sikre at der afholdes mindst 4 nationale 
arrangementer om året

• Kvalitetssikre nationale arrangementer, så 
frivillige får den støtte de skal bruge, at 
deltagerne får det indhold de forventer og at 
arrangementerne er økonomisk bæredygtige

• Sikre at en årlig arrangementskalender er 
tilgængelig i slutningen af året før aktiviteterne 
skal afholdes

• Udvikling og implementering af nye 
aktivitetskoncepter

A K T I V I T E T S U D V A L G E T



Hvad er de nationale 
arrangementer i 2020?

A K T I V I T E T S U




