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Referat fra online Landsmøde møde den 24. oktober 2020 i 
DUI- LEG og VIRKE. 
 
1. Valg af dirigenter og godkendelse af sekretær  
1.1 HB foreslår Jan Ankler og Peter Palshøj som dirigenter. 
Peter Palshøj og Jan ankler blev valgt 

 
1.2 HB foreslår Lene Hastrup som sekretær. 
Lene Paludan Hastrup blev valgt 

 
2. Godkendelse af forretningsorden (onlinemøde) 
Ann Urbrand havde et ændringsforslag til Forretningsorden 
vedr. valghandlingerne: Pkt. 9 ændres fra ”alle personvalg 
afgøres ved kvalificeret flertal, dvs. 1 over flertallet. Hvis ingen 
af de opstillede kandidater opnår dette, foretages der 
afstemning, indtil kvalificeret flertal er opnået for en af 
kandidaterne” til ”Valg til Hovedbestyrelsen opnås ved, at de 
10 kandidater, som opnår flest stemmer, vælges”. 
 
Morten Lyager spurgte ind til, hvorledes det sikres, at alle 
delegerede har stemt på mindst 10 kandidater.  
 
Dirigenterne svarede, at hvis der på nogen måde opstår tvivl 
om et resultat vil der blive foretaget ny afstemning.  
 
Mette S. Karlsen oplyste, at der normalt kun stemmes på 8 
kandidater. Da ingen fastholdt, at der skulle stemmes på10 
kandidater, konkluderede dirigenterne, at de delegerede skal 
stemme på 8 medlemmer til HB. 

 
 
3. Godkendelse af Formalia 
3.1 Godkendelse af indkaldelse 
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Dirigenterne oplyste, at Landsmødet blev varslet den 12. 
december 2019, dvs. mere end 6 måneder inden afholdelse, 
som det fremgår af vedtægterne. Derudover blev det den 27. 
august 2020 meddelt, at Landsmødet blev skåret ned, således 
at det kun blev 1 dag og efterfølgende, den 6. oktober 2020, 
er det meddelt, at Landsmødet afholdes online. 
Dirigenterne konkluderede at Landsmødet er lovligt indvarslet. 

 
3.2 Godkendelse af dagsorden (onlinemøde) 
Dagsorden er efter lovende, dog med undtagelse af 
behandling af Vedtægter og målprogram, der er udsat til vi 
igen kan samles. 
 
Jens Jørgen Ivarsen bemærkede, at det ikke fremgår af 
vedtægterne, at Landsmødet kan afholdes digitalt. 
Dirigenterne medgav, at der ikke var hjemmel i vedægterne. 
Men man har konsulteret DUIs revisor samt DUF, der begge 
har godkendt, at Landsmødet kan afholdes digitalt. 
 
Morten Lyager gav udtryk for, at forlængelsen af dette online 
Landsmøde indkaldes med en hel ny indkaldelse, med 
mulighed for at melde delegerede ind samt indsende 
ændringsforslag til både vedtægter og målprogram. 
Jens J Ivarsen ønskede, at beretningsdebatten kunne 
genoptages.  
 
Dirigenterne svarede, at beretningen godkendes på dette 
online møde, men temaerne herfra kan tages op på næste 
møde og meddelte, at ønskerne til formalia omkring 
indkaldelse af det næste møde overgår til HB-behandling 
forud for indkaldelse. 
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4. Beretning 2018 – 2020   
4.1 Fremlæggelse af beretning for Landsmødeperioden 2018 –
2020 for Landsforbundet DUI- LEG og VIRKE 
 
Ann Urbrand havde forud for Landsmødet fremstillet en 
virtuel beretning som supplement til den skriftlige beretning. 
I beretningsdebatten blev følgende temaer berørt:  
 
Dorte Rasmussen fortalte, at LBU havde fremstillet en række 
videoindslag med deres aktiviteter som en hilsen til 
Landsmødet – De vender tilbage. 
 
Morten Lyager takkede for en god beretning. Ingen tvivl om, 
at Corona har været og er en udfordring. Stor ros for at søge 
penge i Tuborg fondet til aktiviteter og stor ros for, at der er 
kommet styr på økonomien. Bemærkede, at det er kedeligt at 
blive skældt ud over ikke at bruge et logo som er sendt ud 
overnight – det er demotiverende. 
 
Dorte Rasmussen oplyste, at der kun har været 4 møder i LBU 
og orienterede om arbejdet med og i LBU. 
 
Jens Jørgen Ivarsen beklagede, at Formandsskabet 
overtrumfer afdelingerne suverænitet, at FM fortier og 
glemmer sager, at FM lytter mere og beskytter anonyme 
henvendelser frem for gode, gamle kendte. 
 
Kenneth Christensen takkede ligeledes for beretningen og 
italesatte den manglende solidariske transportgodtgørelse 
som årsag til det faldende deltagerantal. Bad om en 
redegørelse for, hvordan det kunne ske, at Ankersminde blev 
lejet ud til Stram Kurs og spurgte ind til nødvendigheden af 
salg af ejendomme. 
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Helle Christensen takkede for gode indlæg, og undrede sig 
over, at dønningerne efter det ekstraordinære LM ikke er 
nævnt. Derudover spurgte Helle ind til sagen med Stram Kurs. 
 
Karsten Carlo Hansen spurgte ind til sagen med Stram Kurs. 
 
Berit Rasmussen spurgte ind til, om det er ny politik at FM 
beder virksomheder kontakte afdelingerne for via dem søge 
økonomiske midler i DUF. Horsens blev kontaktet vedr. DUF 
tilskud til gamer-weekend. 
 
Opsamling ved FM: 
Logo: Det nye logo bruges på alle materialer, der udarbejdes 
af Landsforbundet. Afdelingerne kan frit vælge, og 
Landsforbundet videreformidler gerne – uanset logo. 
LBU: Ingen tvivl om, at der er stor anerkendelse af det store 
arbejde der udføres ude i landet og i udvalget. 
 
Transportgodtgørelse: Mener ikke at der er sammenhæng 
mellem det lave deltagerantal og beslutningen om 
transportgodtgørelsen, da det samtidig er besluttet, at der kan 
søge dækning i Landsforbundet. Og ingen har på noget 
tidspunkt søgt om dette til træffene. 
 
Ankersminde: Orienterede om baggrunden for, hvorfor Stram 
Kurs kunne leje Ankersminde. I Formålsparagraffen hedder det 
bl.a. ”… demokratisk lejeplads for børn og unge…”. Aflysning 
skete pga. dobbeltbooking og i mellemtiden blev 
formålsparagraffen strammet op med, at ”… man skal 
anerkende stedets værdigrundlag”. 
 
Salg af ejendomme: Vi sælger ikke ud af arvesølvet. FM/HB og 
sekretariatet har vurderet, at en opgradering af ejendommene 
vil betyde investeringer i en størrelsesorden, hvor det vil tage 
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15-20 år inden den er tjent hjem. Der er meget høje 
driftsomkostninger på Birkely og Sildestrup er lige til 
nedrivning (et nyt hus ville koste 1 mio.) og DUI har brug for  
at styrke likviditeten. 
 
Ekstraordinært Landsmøde: Det har været vigtigt – både for 
FM og HB at kigge fremad. Vi har arbejdet på mere dialog og 
arbejdet enigt og samlet med opgaverne i FM. Dialogmøderne 
har fungeret godt, det vil vi fortsætte med. Det er vores ønske, 
at tage tingene i opløbet. Men der skal 2 til tango. 
 
Eksterne samarbejder (støtte fra DUF): Vi er kede af 
håndteringen af den sag. Hvis der skal laves aftaler om 
partnerskaber, er det forbundskontoret der laver det 
indledende arbejde og godkender samarbejdet. Først herefter 
inddrages lokale afdelinger. Der er efterfølgende lavet en 
politik på område, som er godkendt af HB. 
 
Poul Jul Fandt det ikke klogt at afskaffe 
transportgodtgørelsen, det giver en masse administrativ 
arbejde. Derudover er deltagerprisen ikke sat tilsvarende ned. 
Peter Sabroes Minde kunne pga. formålet ikke modtage 
tilskud fra hjælpepakkerne til at dække lejetab.  
 
Morten Lyager bakker Helle Christensen op i forhold til 
konflikten i sommeren 2019, er vi sikre på, at vi har talt nok 
om det? Man kunne fristes til at tro, at der er uløste 
fordringer, når man ser kandidatlisten til HB. 
Bygningsudvalget, er det det gamle Haludvalg? Roste 
dialogmøderne. 
 
Jens Jørn Ivarsen viderebragte en hilsen fra Billeshave. Det går 
rigtig godt, der er overtegnet i skoleåret 21/22. Der er 



2020 

 

6 

renoveret og bygget nyt og formanden er velkommen til at 
besigtige faciliteterne. 
 
Opsamling ved FM: 
Nødpuljen: Vil arbejde for, at DUF godkender, at Peter 
Sabroes Minde bliver omfattet i lighed med Landsforbund 
(DUI/DSU) 
 
Ekstraordinært Landsmøde: Som nævnt har vi valgt at se 
fremad, vi har bevist i FM, at vi har taget arbejdshandskerne 
på i samarbejdet om organisationen – for organisationen. 
 
Transportgodtgørelse: Der var valget mellem at sætte prisen 
op på vores landsdækkende aktiviteter eller fjerne 
transportgodtgørelsen der var i spil. Vi valgte det sidste for 
også at gøre det mere fleksibelt for afdelingerne at kunne 
deltage. 
 
Haludvalg. Der har været et ønske om at knytte HAL-udvalget 
tættere til HB og få mere styr på økonomien. Der er lån, der 
ikke har været afdraget på i årevis, Regler og vilkår er de 
samme som tidligere, men HAL-udvalget skiftede navn til 
Bygningsudvalget i 2019, og ligger nu direkte under HB: 
 
Kenneth Kristensen afviste, at kandidatlisten var koordineret. 

 
4.2 Godkendelse af beretning 
Beretningen blev godkendt. 

 
5. Fastsættelse af kontingent for den kommende 
landsmødeperiode 
 
5.1 Godkendelse af kontingent 
Rasmus Kjelsmark Jacobsen fremlagte indstillingen. 
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I debatten blev følgende emner berørt:  
 

• Husstandsmedlemsskab 

• Familiemedlemsskaber med og uden bonusbørn 
Støttemedlemsskaber 

• Halv- og helårlige indbetalinger 

• Ønske om tidspunkt for indbetaling af kontingent til 
landsforbundet 

• Sletning pga. restance. 
 
Dirigenterne oplyste, at der er ikke indsendt ændringsforslag, 
således er det indstillingen, der skal tages stilling til, og det er 
væsentlig at understrege, at kontingentsatserne er 
vejledende. Afdelingerne kan sætte deres egne kontingenter, 
blot de holder sig over 75 kr. der er minimumskontingent i 
forhold til DUF-tilskud.  
 
Indstillingen blev vedtaget. 

 
 
6. VALG 
 
6.1 Valg af forbundsformand 
Ann Urbrand blev valgt uden modkandidat. 

 
6.2 Valg af 2 næstformænd 
Tinna Glisbo og Mette Karlsen blev valgt uden modkandidat. 

 
6.3 Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 
Der var 14 kandidater, der skal bruges 10 medlemmer til HB. 
Det er besluttet, at hver delegeret skal stemme på 8 
kandidater, der er således 520 stemmer, der blev fordelt 
således: 
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1. Rebekka Bredahl 54 
2. Gitte Pedersen 51 
3. Stine Eiby 49 
4. Harun Muharenmovic 48 
5. Lene Paludan Hastrup 47 
6. Kenneth Christensen 45 
7. Sandra Bredahl 43 
8. Amalie Ølgaard Jensen 43 
9. Rasmus Kjelsmark Jacobsen 35 
10. Martin Nielsen 34 

 
6.4 Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen 
1. Dorte Ølgaard 
2. Marianne Halkær 
3. Lukas Fly Olesen 
4. Lis Olesen 
 

 
6.5 Valg af 2 kritiske revisorer 
Catharina Bengtsson, Poul Olsen 

 
6.6 Valg af 2 suppleanter for de kritiske revisorer  
Der blev ikke valg suppleanter 

 
6.7 Valg af statsautoriseret revisor 
RI-Revision blev valgt. 

 
7. Eventuelt 
Ann Urbrand takkede alle for at det lykkedes at gennemføre 
dette online Landsmøde. Tak for opbakningen, tak til alle, der 
har stillet sig til rådighed for DUI. Glæder sig til samarbejdet 
med den nye hovedbestyrelse og takkede Nina, Rene, Dorte, 
Nikolaj, Christine, Dorte & Marianne for deres indsats. 
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Morten Lyager takkede også og fandt det en OK måde at 
afholde Landsmøde og at det godt kan gentages. Annoncerede 
2 aktiviteter 22/11 – Ungdomskursus, hvor der mangler 
deltagere og 30/01 hvor der er virtuel brædtspils-festival. 
 
Karsten Carlo Hansen takkede også, DUI har vist vejen og 
bemærkede i øvrigt at gennemsnitsalderen i HB var faldet 
mærkbart – efterlyste Landsmødefesten. 
 
Godkendt den 11. december 2020 
 
 
 

 
 
 


