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Referat fra Formandsskabsnetværksmøde 
Møde den 3. marts (online) - afdelingsformænd og Hovedbestyrelsen 
 
Deltagere i mødet: 
Afdelinger og Hovedbestyrelse: 

1. Odsherred 
2. Struer 
3. Struer, orkester 
4. Ballerup 
5. Lolland 
6. Vendsyssel 
7. Skovlunde 
8. Aarhus 
9. Fællesledelsen Aarhus 
10. Højstrup 
11. Horsens 
12. Høje Taastrup 
13. Kolding 
14. International og børne politisk afdeling  
15. Rødovre 
16. Aalborg 
17. Galten 
18. Glostrup 
19. Korsløkke 
20. Fællesledelsen Fyn 
21. Avedøre 
22. Cirkus Arcus 
23. Helsingør 
24. Roskilde 
25. Munkebo 
26. Digital 
27. Fællesledelsen Egedal 
28. Peter Kaas Zastrow, formand LUU, HB 
29. Gitte Petersen, HB 
30. Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, HB 
31. Martin Nielsen, HB 
32. Amalie Ølgaard, HB 
33. Dorthe Ølgaard, HB 
34. Lene Hastrup, HB 
35. Rebekka Bredahl, HB 
36. Kenneth F. Christensen, Næstformand 
37. Mette Karlsen, Næstformand  

 

 
Velkommen 
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Næstformænd Mette Karlsen og Kenneth F. Christensen bød velkommen til 
mødet. Formand Ann Urbrand var desværre blevet syg og deltog derfor 
ikke. Der blev sendt en ”god bedrings” hilsen til Ann. 
Næstformændene kvitterede for det flotte fremmøde.   
Herefter en præsentationsrunde. 
 
1. Ekstraordinært Landsmøde den 25. april, online. 
 

Mette og Kenneth gav en orientering om baggrunden for mødet. 
 
Hovedbestyrelsen har på et ekstraordinært møde den 25. februar 
besluttet, at der skal indkaldes til et Ekstraordinært Landsmøde den 25. 
april.  

 
Formålet med det ekstraordinære Landsmøde er, at få Landsmøde-

delegerede til at godkende:   
 

- Ikke at afholde Landsmødet 2021 (som opfølgning på LM 2020) 
- At afholde et ordinært Landsmøde i maj 2022 
- At det nuværende målprogram fortsætter frem til maj 2022 

- En organisationsudviklingsplan fra april 2021 – maj 2022 
 

Hovedbestyrelsen vil på mødet afsøge opbakning fra afdelingerne til 
planen. Overvejelserne fra Hovedbestyrelsen har været begrundet i en 
fortsat usikkerhed om mulighederne for at kunne mødes fysisk og kan vi i 

den forbindelse bruge tiden anderledes og mere fornuftigt i det kommende 
år? 

 
Hovedbestyrelsen foreslår, at tiden skal bruges til at udvikle og kickstarte 

organisationen i fællesskab. Hovedbestyrelsen ønsker at Landsforbundet 
og afdelingerne går i dialog og kommer tættere på hinanden.    
Dialogen skal ske med bestyrelser, ressourcepersoner, medarbejdere, 
frivillige, LBU og LUU på forskellig vis gennem dialogmøder, møder i 
afdelingerne, formandsskabsnetværksmøde og skriveværksteder. 

 
Mødernes rammer foreslås til at være følgende: 
 
Hovedbestyrelsesmøder  
- Opsamling på de ordinære Hovedbestyrelsesmøder 
- Ansvar for endelige oplæg og notater, formidling og fremsættelse på 
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- Landsmødet (hvis temaet er et forslag)  
 
Dialogmøderne (ca. 4. møder) 
- Her kan alle medlemmer deltage 
- Temaoplæg fra HB eller en afdeling/ressourceperson/ekstern person 
. Opsamling og hovedpointer, som præsenteres på HB – møder og  
-  Formandsskabsnetværksmøder 
 

 Formandsskabsnetværksmøder (ca. 4 møder) 
- Her deltager formænd og HB 
- Præsentation af oplæg = Tema   
- Drøftelse af indhold og beslutning om evt. yderlig undersøgelse eller  
   opklaring  

-  Nedsættelse af skriveværksteder 
 

I planen for det kommende år er der foreslået temaer, men 
Hovedbestyrelsen ønsker at drøfte andre vigtige temaer, som f.eks.: 

 
- Samvær på tværs – hvad binder os sammen? 
- Hvad vil det sige at være frivillig i DUI i dag og hvordan rekrutterer 

vi de nye kræfter? 
- Udvikling af fremtidens aktiviteter 

- Vedtægter og organisering 
- Målprogrammet 
- Børnepolitiske dagsordener 

- Generationsskifte i afdelingerne 
- Hvordan sikre vi fastholdelse og rekruttering af medlemmer? 

- Afdelingerne og Landsforbundet   
- DUI- LEG og VIRKE gør en forskel i samfundet 

 
 

Konklusioner: 
Et flertal af afdelingerne på mødet bakkede op om Hovedbestyrelsens 
beslutning om at afholde et Ekstraordinært Landsmøde (Online), den 25. 

april, samt at afholde et ordinært Landsmøde i maj 2022. 
 
2 fællesledelser og 1 afdeling havde ikke mandat til at hverken sige ja eller 
nej til forslaget. 1 afdeling meldte klart, at de ikke kunne bakke op om et 
ekstraordinært landsmøde. 
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Næstformand Mette Karlsen konkluderede, at Hovedbestyrelsen kan 
beslutte, om der skal indkaldes til et ekstraordinært Landsmøde og 
samtidig kunne hun konkludere, at der er et flertal af afdelinger, som er 
enige i at der afholdes et ekstraordinært Landsmøde i april 2021. 
 
Et flertal af afdelingerne bakkede op om, at det nuværende Målprogram 
fortsætter til et ordinært Landsmøde i maj 2022.        
 

Et flertal af afdelingerne bakkede op om, at der i det kommende år arbejdes 
med organisationsudvikling af organisationen, men temaerne og processen 
blev der ikke konkluderet på. Hovedbestyrelsen og Formandskabet tager 
kommentarerne med fra afdelingerne til en videre genbehandling.           
 

Opsummering af kommentarer og bemærkninger under punktet: 
 

• Invitationen til mødet er kommet meget sent ud og dermed svært 
at nå at tale med bestyrelsen inden mødet 

• Forslaget om at udskyde LM 21 til 2022 er rigtigt 
• Jeg forventer, at beretningen for 2020 bliver et dagsordenpunkt på 

det ekstraordinære Landsmøde   

• Jeg har tillid til, at Hovedbestyrelsen styrer os alle godt igennem 
Corona – krisen 

• Samværspolitik – Hvorfor er den ikke kommet i mål? Vigtig prioritet. 

• Er generelt meget bekymret for organisationens fremtid og hvordan 

vi sikre at vi findes om et par år. Der skal handles nu. 
• Processen I har beskrevet kunne med fordel vendes rundt, så oplæg 

kom fra arbejdsmøder fra Skriveværkstederne, som så skulle 
diskuteres. Lad nogle få fri kreativitet til at komme med nogle bud.  

• Savner værdierne i jeres oplæg og temaerne skal skæres til  

• Vi har brug for også provokerende oplæg 

• Jeg forventer, at beretningen fra LM 2020 bliver et dagsordenpunkt, 
igen på det Ekstraordinære Landsmøde i april 2021 

• Det er vigtigt, at vi kun fokuserer på få udviklingstemaer og ikke 

bredere os over for mange områder. Vi skal i dybden med dem.    
• Hvad har Corona betydet for organisationerne?   

• Vigtigt at fokusere på Børns trivsel efter Corona – gerne inputs fra 
eksterne folk   

• Fokus på vores genopstart efter Corona  
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•  Mange afdelinger kæmper for overlevelse – mangler både 
medlemmer og frivillige  

• Vi bør kun prioritere Aktiviteter og udvikling i afdelingerne 

• Fedt, hvis vi kunne være en relevant børne- og ungeorganisation, 
men der er andre temaer vi først bør prioritere    

• Helt lavpraktisk: tag gerne telefonen for at høre hvordan det går 
ude i afdelingerne 

• Hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer og afdelinger – vigtigst! 

• Corona og Aktiviteter – hvad laver de andre afdelinger? 

• Vi har brug for at diskutere noget nyt. 

• Nye medlemmer og frivillige skal have et ejerskab til 
organisationen. Det bør prioriteres og er vigtigt. 

• Vi skal prioritere få temaer. Medlemmer skal inddrages.   
• Inspiration til hinanden. Fokus på hvad vi har og hvad der virker for 

den enkelte afdeling. 
 
 
2.  Status på årsmøder 2021 online 
  
Næstformand Mette Karlsen gav en status på årsmøder 2021. 
 
DUF har givet dispensation til afholdelse af online årsmøder (foreløbig frem 
til 30. juni 2021). Afdelingerne bør være opmærksom på at indskrive 

afholdte aktiviteter i 2020 beretningen. Onlineaktiviteter/møder tæller 
også med. Har afdelingerne aktivitetsarrangementer, som er blevet aflyst 
(f.eks. pga. for få tilmeldte i 2020), så skriv det også ind i beretningen.    

Frist for indsendelse af materialer til Afdelingsarkivet er den 1. maj (til 
joachim@dui.dk). Forbundskontoret giver gerne support til forberedelser 
og afvikling af årsmøderne. Send gerne jeres materiale ind hurtigst muligt 
efter at årsmødet er afviklet. Foreningstilskud fra kommunen – forhør jer i 
kommunen, hvis fristerne ikke spiller sammen. 
 
 

Kommentarer og bemærkninger under punktet: 
I Horsens er man udfordret på at afholde onlineaktiviteter, men afventer 
lidt endnu og ser om det kan lykkes med et udendørsarrangement. 
Aarhus sender en køreplan til Forbundskontoret, som de har modtaget fra 
kommunen. Kan inspirere andre afdelinger. 

mailto:joachim@dui.dk
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Munkebo satser på et udendørsarrangement, men tænker i kreative 
løsninger, hvis det ikke kan lade sig gøre. Tænker også i en hybrid – løsning, 
hvor nogen er samlet fysisk og andre deltager online. 
 
  
3. Samarbejdet med FH om 1. maj initiativer 2021 
 
Næstformand Kenneth F. Christensen gav en orientering om samarbejdet 

med FH.  
 
FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har henvendt sig til DUI- LEG og 
VIRKE. 
FH ønsker et sammenarbejde, hvor vi sætter fokus på børnenes 1. maj.  

Og selvfølgelig kun, hvis det kan lade sig gøre ift. Corona.  
 

Det er vigtigt med samarbejdet af 2 årsager: 
• Sætte børns rettigheder på dagsorden 

• Få et tættere samarbejde med FH og de 17 FH – afdelinger rundt i 
landet 

 

FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation for-producerer et fedt show med 
taler og arbejdersange, som vil blive vist online. 

Desuden, vil der i hver lokale afdeling af FH, blive holdt en drive-in fejring, 
hvor man i Corona-tryghed kan nyde det for-producerede indhold fra bilen, 

og høre lokale taler. 
 
DUI-LEG og VIRKE kommer til at bidrage til arrangementet på to måder: 

 
• Der skal laves et aktivitetsmateriale, som bliver sendt ud til alle 

lokalafdelinger af FH og i DUI- LEG og VIRKE. Vi 
afdelinger/Landsforbund hjælper med at udtænke aktiviteterne 

 
• Ved hvert af de lokale FH-arrangementer, er det ideen, at man som 

DUI-afdeling kan være med til at arrangere en Børnenes 1. maj med 

taler og aktiviteter for børn.       
Kommentarer og bemærkninger under punktet 

 
• Afdelingerne er overvejende meget positive over initiativet og 

samarbejdet  
• Vigtigt at det er et ligeværdigt samarbejde 
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• Overvej en børnetalerstol til arrangementet 

• Vær opmærksom på de lokale fagforeninger i samarbejdet (og at de 
også har puljer, som man kan søge midler i).  

 
 
4. Eventuelt 
 
Vedr. Regionale Sommerlejre: Vejlby Fed er ledig i uge 29. 
Fællesledelsen Fyn kan kontaktes for mere information (Jens Jørn). 
 

Tak for et godt møde.  


