
 

 

REFERAT 

Hovedbestyrelsesmøde nr. 6 

Lørdag 6. november fra kl. 10.00 til søndag 7. november kl. 13.00  
Inkl. overnatning. Der vil være kaffe/The/brød fra kl. 9.30 – 10.00. lørdag. 

 

Mødet foregik i DUI, HØJSTRUP, Thorvalds Vænge 3, 5200 Odense 
Koordiner gerne kørsel med hinanden og give besked, hvis du er med tog,  
så kan der ske afhentning v. stationen (men skal meldes på forhånd).     

 
Overnatning sker på CABINN, Østre Stationsvej 7-9, 5000 Odense C. 
 
Møde indkaldt af Ann Urbrand 
Mødeleder Ann Urbrand 
 
Deltagere fra Hovedbestyrelsen:  Ann Urbrand (AU),  

Mette Karlsen (MK), 
Marianne Halkjær (MH)  
Lene Paludan Hastrup (LPH) 
Martin Nielsen (MN) 
Amalie Ølgaard (AØ) 
Dorthe Ølgaard (DØ)  
Rebekka Bredahl (RB) 
Sandra Bredahl (SB) 
Gitte Petersen (GP) 
Peter Kaas Zastrow, LUU (PKZ) 
 

 
Afbud til mødet:                                         Kenneth F. Christensen (KC), Stine Ejby (SE), Harun 
                                                                       Muharemovic (HM) (HM deltog i Dialogmødet, søndag) 
  
 
Fraværende (uden afbud):                        Nanna Silke Ploug Pedersen (NSP) 
 
Deltagere fra LBU:   LBU (punkt 4, 5 og 6) 
 
Deltager fra Højstrup:                                Monika Findsen, Formand i Højstrup (Punkt 3) 
 
Deltagere fra sekretariatet:  Jane Dupont (JD)  

Sebastian Nielsen (SN) 
   Referent: (SN) 
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Lørdag den 6. november start kl. 10.00 
 
Tidspunkt            Emne 

10.00 – 10.15 
 

Pkt. 1: Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling 
 
Dagsorden er udsendt den 29. oktober på mail til Hovedbestyrelsen. 
 
./. Bilag 1 - Referat fra det sidste HB møde 4. – 5. september – vedhæftet  
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 
 

REFERAT 
 
Dagsorden godkendt.  
 
Det blev bemærket, at man bør overveje om der skal være et HB møde så tæt 
på et valg, når nu man kender datoen på kommunal- og regionsrådsvalget.  
 

10.15 – 10.20 
 

Pkt. 2: Ændring i HB – sammensætningen - suppleant indtræder 
 
Sagsfremstilling 
 
HB – medlem Rasmus Kjeldsmark Jakobsen har ønsket at udtræde af 
hovedbestyrelsen og derfor indtræder suppleanten Marianne Halkjær i stedet 
for. Indtrædelsen sker fra dette møde.  
 
Velkommen til Marianne og stor tak til Rasmus for et rigtig godt arbejde for 
DUI- LEG og VIRKE igennem mange år. 
 
Indstilling 
 
Orienteringen tages til efterretning.  
 

REFERAT 
 
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen er udtrådt af hovedbestyrelsen. Derfor indtræder 
Marianne Halkjær (MH) som fast medlem af hovedbestyrelsen.  



22. november 2021 

 

  

3 

10.20 – 10.45 Pkt. 3: – DUI – Højstrup – Hvad har afdelingen gang i?  
 
Sagsfremstilling 
 
DUI Højstrup stiller deres lokaler til rådighed for HB – mødet (og tak for det) og 
derfor har FM inviteret formanden Monika Findsen til mødet for at høre lidt 
om hvad Højstrup arbejder med af aktiviteter, hvad de planlægger i 2022 og 
hvordan det går generelt i Højstrup – afdelingen. 
 
   
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB og formanden får en god og gensidig samtale om DUI – 
aktiviteter.   
 

REFERAT 
 
Monika Findsen (MF) fortæller om afdelingens renoveringsprojekter under 
COVID-19, og om, hvordan de har kunnet lave aktiviteter under store dele af 
nedlukningen grundet deres store udendørs arealer.  
Der blev også fortalt om afdelingens samarbejde med de andre fynske 
afdelinger og DUI Odsherred.  
 
I 2022 skal der laves en større indsats for målrettet at rekruttere. Blandt andet 
ved at lave en Mødre gruppe for unge kvinder.  
 
Der blev ønsket en form for kort ”Hvordan går det i DUI” skriv.  
 
MF fortæller om deres store succes med at søge fonde. Disse fonde er det, der 
har gjort, at de kan holde så stort et aktivitetsniveau. MF endvidere, at det ikke 
er unormalt, at de har 6-8 ansøgninger ude om året.  
 

10.45 – 11.15 Pkt. 4: Besøg af LBU – Hvordan går det i LBU - orientering om aktiviteter 
 
Sagsfremstilling 
 
Der er kutyme for, at LBU deltager på et HB møde 1 gang om året for at give en 
status på arbejdet og ikke mindst, at have en dialog om aktuelle aktiviteter og 
dagsordener både i LBU og i Landsforbundet.   
 
I 2020 blev traditionen dog brudt, pga. Corona pandemien.   
 
LBU deltager på HB - mødet i Højstrup. LBU holder møde i Munkebo i samme 
weekend. 
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https://www.dui.dk/lbu/forside/udvalget/ 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB tager LBU´s orientering til efterretning, men også drøfter 
kommende aktiviteter og fælles muligheder for dagsordener og samarbejder 
omkring børnerettigheder.  
 

REFERAT 
   
LBU fortæller om deres udvalg og præsentere deres medlemmer.  
 
LBU fortalte om deres internationale engagement i form af projektet ”Kids Got 
Right!” , som er et projekt igennem IFM-SEI. På grund af COVID-19 er meget af 
rejseaktiviteten indstillet, men de skal som afslutning til Barcelona mellem jul 
og nytår i 2021. 
 
Projektet har været rigtig godt og har givet dem en stor forståelse for børns 
rettigheder i andre lande, men kommunikationen har været noget af det, der 
har været svært under COVID-19 
 
Projektet har givet dem stor indsigt i deres egne rettigheder og har givet dem 
stor mulighed for at udveksle erfaring med børn i andre lande. Projektet 
slutter ved udgangen af 2022. 
 
LBU har også været til kulturnatten på Christiansborg, hvor de fik lavet mange 
aktiviteter. På kulturnatten havde de også deres ”Stop hadbeskeder” plakat 
med. Det var rigtig spændende at være med og de fik også mødt statsminister 
Mette Frederiksen. Desuden har socialdemokratiet været så tilfreds med de 
aktiviteter, som LBU lavede, at de allerede er inviteret med til næste år.  
 

11.15 – 11.30 Pkt. 5: LUU – orientering om aktiviteter siden sidst   
 
Sagsfremstilling 
 
LUU vil give en status fra deres seneste aktiviteter og møder.  
Godkendelse af LUU valg 2021 fra HB sker under dagsordenpunkt 7.  
 
https://www.dui.dk/landsungdomsudvalg/ 
 
Indstilling 
 

https://www.dui.dk/lbu/forside/udvalget/
https://www.dui.dk/landsungdomsudvalg/
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Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning og drøfter muligheder 
for fælles dagsordener/temaer for unge i DUI- LEG og VIRKE. 
 

 
REFERAT 
 
LUU har afholdt valg på aktivitetsfestivalen, hvor udvalget faktisk blev 
fuldtalligt og man fik valgt en suppleant.  
 
LUU holder også uge 45 Ungdomstræf, hvor der kommer 14 deltagere.  
LUU havde gerne set, at der kom flere, men de er sikker på, at det nok skal 
blive godt.  
 
LUU vil med dette træf få optaget en video til at promovere LUU.  
Denne video skal deles rundt omkring i DUI og bruges til at skabe kendskab til 
LUU ude i de lokale afdelinger.  
 

 
11.30 – 12.00 
 
 

 
Pkt. 6: Fælles drøftelse mellem LBU og LUU og HB om udvalgenes arbejde i 
organisationen og samarbejdet med HB, FM og afdelingerne.     
 
Sagsfremstilling 
 
I forlængelse af status og orientering fra LBU og LUU tidligere på mødet, så 
ønsker HB at drøfte mere generelt med børne og ungeudvalgene – LBU og LUU 
- hvordan det går med samarbejdet og demokratiet i organisationen og om I 
har brug for støtte og service fra både HB, FM og kontoret og hvis – hvordan? 
 

- Hvordan kan vi sikre, at der kommer flere børn og unge til Træffene? 
 
Tilbage i 2018 blev der ændret i vedtægterne for LBU og LUU. 
 
./. Bilag 6 - Referatet fra LM2018 er vedhæftet i mailen. 
 
I de nuværende vedtægter står der følgende:  
 
”§ 5: Hovedbestyrelsen 
 
Stk. 3 LBU og Hovedbestyrelsen  
 
LandsBørneUdvalget kan til enhver tid kræve besøg af repræsentanter fra 
hovedbestyrelsen på et af deres udvalgsmøder. Ligeledes kan 
Landsbørneudvalget til enhver tid kræve deltagelse og taletid til et af 
hovedbestyrelsens møder. 
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Stk. 7 Børneudvalg og ungdomsudvalg 
 
LandsBørneUdvalget 
Der vælges et landsbørneudvalg af og blandt de 6 – 14-årige, med det formål, 
at skabe aktiviteter for børnene i aldersgruppen 6 – 14 år.  
Udvalget sammensættes således: 
 
LandsBørneUdvalget består af udvalgsformanden og 9 medlemmer der er 
valgt geografisk bredt. 
Formanden vælges af hovedbestyrelsen for en 1-årig periode, efter indstilling 
fra LandsBørneUdvalget. 
 
Medlemmerne vælges på skift for en to-årig periode. 
Landsbørneudvalgets forretningsorden 
Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget af hovedbestyrelsen efter 
indstilling fra LandsBørneUdvalget. 
 
LandsUngdomsUdvalg 
Der vælges et landsungdomsudvalg af og blandt de 13 – 25-årige, blandt de 
13-25-årige, med det formål, at skabe aktiviteter for de unge i aldersgruppen 
13-25 år. Medlemmerne vælges på skift for en toårig periode. 
 
Udvalget sammensættes således: LandsUngdomsUdvalget består af 
udvalgsformanden og 9 medlemmer, der er valgt geografisk bredt. Formanden 
vælges af hovedbestyrelsen for en 1-årig periode, efter indstilling fra Lands-
UngdomsUdvalget 
 
Landsungdomsudvalgets forretningsorden 
Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget af hovedbestyrelsen efter 
indstilling fra LandsUngdomsUdvalget.” 
 
Indstilling 
Det indstilles, at HB sammen med LBU og LUU evaluerer arbejdet og 
samarbejdet i udvalgene og i organisationen.  
 
 
REFERAT 
 
LBU ønsker et stærkere samarbejde med LUU, og vil derfor opfodre til at 
afholde et fællesmøde igen, ligesom man har gjort en gang før.  
 
LUU ønsker også et udvidet samarbejde og syntes det er en rigtig god idé med 
at afholde et fællesmøde. 
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LBU konkluderer, at de ikke har ret meget kommunikation med 
Aktivitetsudvalget.  
 
Det blev besluttet, at MF tager det med til næste møde i Aktivitetsudvalget.  
 
LUU har et medlem i Aktivitetsudvalget, og føler sig dækket ind af det. 
 
Kendskabet til HB i LBU kunne godt være bedre. Den dialog der er, er dog god. 
Førhen havde LBU to repræsentanter i HB, men nu kommer de på besøg en 
gang om året i stedet for. LBU føler sig meget dækket ind af den ordning der er 
nu med, at de kan komme på besøg og at de selv kan få besøg af HB 
 
LBU er tilfreds med den hjælp de får fra Forbundskontoret. 
 
LUU mener, at de har en god dialog med Forbundskontoret, da SN sidder med 
til alle møder.  
 
LBU har godt fat i afdelingerne, og har et godt samarbejde med dem. LBU har 
udviklet en plakat med forskellige informationer omkring dem selv, som de 
ønsker hængt op i alle afdelinger.  
 
LBU ved ikke rigtig, hvem fagbevægelsen er. Dansk metal har dog før givet et 
sponsorat til LBU. LBU deltager dog i 1. maj og Mia Maja fra LBU holdt også 
tale i DUI Munkebo til deres 1. maj arrangement.  
 
LBU er meget tilfreds med at afholde deres træf på Ankersminde. 
 
Både LBU og LUU vil på et møde se på vedtægterne og melde tilbage om de 
har bud og ønsker til ændringer. 
 
MK vil besøge LBU på et af de kommende møder. 
 

 
12.00 – 12.05 
 
 

 
Pkt. 7: Godkendelse af LUU valg (formand) den 2. oktober 2021 
 
Sagsfremstilling 
 
Jf. vedtægterne skal HB godkende valg af formand i LUU. 
 
LUU har valgt Peter Kaas Zastrow til formand for LUU. 

 
 
 
Indstilling 
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Det indstilles, at HB godkender valget. 
 
 
REFERAT 
 
HB har godkendt PKZ som formand og HB-medlem og NSP som HB-medlem. 
Tillykke med valgene  
    

 
 
FROKOST 12.05 – 12.45 
 
 
 

 

12.45 – 15.00 
 
 

Pkt. 8: Forberedelse til LM2022 – forslag til vedtægtsændringer fra 
vedtægtsarbejdsgruppen - 
 
Sagsfremstilling  
 
På HB – mødet den 5. – 6. september blev vedtægtsændringer til behandling 
på Landsmødet i maj 2022 drøftet via en proces. 
 
På mødet blev der nedsat en hurtig arbejdende arbejdsgruppe, som skulle 
komme med det endelig bud på HB – mødet i november måned. 
 
Forslagene skal ud senest den 20. januar 2022 til afdelingerne.      
 
Arbejdsgruppen har mødtes til online - møder og skal mødes igen mandag den 
1. november. 
 
Udvalget kan derfor ikke have materialet klart til den 29. oktober, hvor 
dagsorden udsendes. 
 
./. Bilag 8 – Vedtægtsændringsforslag - HB vil modtage materialet midt i næste 
uge til forberedelse. 
 
Der vil være en grundig præsentation af hovedtemaerne på selve mødet og 
der er afsat tid af til at drøfte forslagene i grupper.    
 
Økonomi og Ressourcer/konsekvenser 
Afhænger af de endelige forslag og beslutningen på LM2022 
 
 
Indstilling 



22. november 2021 

 

  

9 

 
Det indstilles, at HB forbereder sig med en gennemgang af materialet inden 
mødet, og at HB drøfter indholdet i forslagene og motivationen til 
ændringerne, så der kan tages beslutninger på mødet og en godkendelse af 
forslagene.   
 
   
REFERAT         
 
Ændringerne bliver gennemgået fra starten 
 
§1: Ingen ændringer  
 
§2: Ingen ændringer 
 
§3 stk. 1, forslag 1: Der bliver byttet rundt på rækkefølgende så det giver mere 
mening 
 
§3 stk. 2, forslag 2: Man ønsker at præcisere, hvad fællesledelserne er og 
hvilke muligheder det kan give. Derudover bliver det forslået, at 
fællesledelserne også kan være aktivitetsbestemte og ikke bare geografiske. 
Forslaget bliver omformuleret af arbejdsgruppen, så det indrammer HB’s 
tanker omkring at det kan være problematisk at oprette aktivitetsbaseret 
fællesledelser.  
 
§3 stk. 3, forslag 3: Forslaget bestå indtil videre 
 
§3 stk. 4, forslag 4: En sletning af en allerede eksisterende sætning.  
Den befinder sig i §3 stk. 2 
 
§3 stk. 5: Ingen ændringer 
 
§4 stk. 1: Ingen ændringer 
 
§4 stk. 2, forslag 5: Ændring vedrørende delegerede til landsmødet. Der bliver 
også forslået, at vedtægtsbestemte udvalg deltager med fuld stemmeret.  
 
§4 stk. 3, forslag 6: Præcisering af, hvad der skal indsendes til afdelingsarkivet. 
Det bliver præciseret hvornår gæld til landsforbundet skal være betalt.  
 
§4 stk. 4, forslag 7: Standard dagsorden til landsmøde. Præcisering af, hvornår 
ting til skal indsendes til behandling på landsmødet. 
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§4 stk. 5, forslag 8: HB bliver udbygget med 2 medlemmer og 2 af 
medlemmerne skal være under 30 år. Det bliver præciseret, hvem der skal 
være medlem af DUI-LEG og VIRKE. Der bliver også præciseret, hvad der skal 
ske i forhold til at formand, næstformand eller HB-medlem træder af i utide.  
 
§4 stk. 6, forslag 9: Præcisering af, hvornår landsmødet skal indvarslet. 
 
§4 stk. 7, forslag 10: Præcisering af proces for indkaldelse af ekstra ordinære 
landsmøde.  
 
§4 stk. 8, forslag 11: Præcisering af, hvad hovedbestyrelses regler er 
vedrørende adgangs- og taleret.  
 
§5 stk. 1, forslag 12: BH annullerer af den forslåede sletning.  
 
§5 stk. 2, forslag 13: Præcisering af, hvem der har adgang til DUI’s 
hovedbestyrelsesmøder.  
 
§5 stk. 3, forslag 14: Præcisering af at LBU har ret til at deltage og tale til et 
HB-møde om året og at LUU og LBU har ret til besøg fra en repræsentant fra 
HB til deres møder.  
 
§5 stk. 4, forslag 15: Tilføjes ”Hovedbestyrelsen fastsætter de overordnet 
arbejds- og indsatsområder på forbundskontoret”.  
 
§5 stk. 5, forslag 16: ”Ledelse” ændres 
til ”sekretariatschef ”. ”Landsforbundets ledelse” ændres til ”sekretariatschef”.  
 
§5 stk. 6, forslag 17: Ingen ændringer. 
 
§5 stk. 7, forslag 18: HB afventer LUU og LBU eventuelt kommer med deres 
ændringsforslag. 
 
§5 stk. 8, forslag 19: Præcisere hvad HB kan nedsætte af udvalg. 
 
§5 stk. 9: Ingen ændringer. 
 
§5 stk. 10, forslag 20: Ordet ”medarbejder” bliver erstattet af ”frivillig ledere” 
 
§6 stk. 1: Ingen Ændringer 
 
§6 stk. 2, forslag 21:  Ændring vedrørende formandskabets forretningsorden 
 
§6 stk. 3: Ingen ændringer 
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§7 stk. 1: Ingen ændringer 
 
§7 stk. 2: Ingen ændringer 
 
§7 stk. 3, forslag 22: Landsmødet fastsætter en vejledende kontingentsats i 
stedet for et minimumskontingent, dog skal der være et minimumskontingent 
på 75DKK pr medlem under 30 år. Der skal tilføjes et stykke om 
organisationsmedlemsskaber.  
 
§7 stk. 4, forslag 23: Præcisering af underkendelse af medlemsrettigheder og 
sanktioneringer af medlemmer.  
 
§8, forslag 24: Formuleringen ”Afdelinger og Fællesledelser skal altid indhente 
børneattest på dem, der ønsker at være frivillig i afdelingen eller i 
fællesledelse” ændre til ”Landsforbundet skal altid indhente børneattest på 
dem der ønsker at være frivillig i afdelingerne eller i fællesledelserne” 
 
§9: Ingen ændringer  
 
§10 stk. 1: Ingen ændringer 
 
§10 stk. 2: Ingen ændringer 
 
§11, forslag 25: Sletning, da det står dobbelt (jvf. §4 stk. 4)   
 
§12, forslag 26: Tilføjes ”De to landsmøder skal afholdes med minimum en 
måneds mellemrum” 
 
 
AFDELINGS VEDTÆGTER 
 
§13, Forslag 12: Der bliver skrevet en formulering  
 
De resterende afdelings- og fællesledelsesvedtægtsforslag bliver behandlet 
på et online HB-møde torsdag den 13. januar kl. 17.00. 
 
 

 
15.00 – 15.15 
 
 

 
Pkt. 9: Forberedelse til LM2022, fortsat – forslag til målprogram, 
samværspolitik og LOGO 
 
Sagsfremstilling  
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Som videre forberedelse til udsendelse af forslag fra HB til LM2022 
præsenteres følgende øvrige forslag:  
 

- Vision, Mission og Grundværdier - bilag 
- Målprogram 2022 – 2024 - bilag 
- Samværspolitik (oplæg fra arbejdsgruppe) – Færdiggøres efter 

Dialogmødet den 24. november 
- LOGO (Oplæg fra Arbejdsgruppe) - bilag 

 
./. Bilag 9, 9A, 9B - Forslag til Vision, Mission og grundværdier, Målprogram og 
LOGO vedhæftes som bilag.   
 
Økonomi og Ressourcer/konsekvenser 
Afhænger af beslutningen på LM2022. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at HB godkender de forslag, som er færdige til videre udsendelse 
til afdelingerne og behandling på LM 2022.   
 
 
REFERAT 
 
Visionen tilrettes så der står ”Missionen er at vi bliver Danmarks fortrukne 
demokratiske legeplads, for børn og unge.”. 
 

 
15.15 – 15.30 

Pkt. 10: Generel orientering  
 
Sagsfremstilling 
 
Hovedbestyrelsen modtager en orientering om Landsforbundets virke siden 
sidste hovedbestyrelsesmøde (5. - 6. september). 
 
./.  Bilag 10, – Notat ”Siden sidst”. 
./.  Bilag 10, A – Referat fra FM møde den 22. september. 
./. Bilag 10, B – Kritikerskolen, Udbudsmateriale 
./. Bilag 10, C - Kritikerskolen, ansøgning  
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB har mulighed for at stille opklarende spørgsmål og 
derefter tage orienteringen til efterretning. 
 

REFERAT 
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Orientering taget til efterretning.  
 

15.30. 16.00 Pkt.11: Lukket punkt    
 
Fortrolige orienteringer blev givet på mødet. 

16.00 – 16.30 Pkt. 12: Aktivitetsfestivalen 2021, evaluering og opfølgning.   
 
Sagsfremstilling 
 
Aktivitetsfestivalen 2021 blev afholdt som planlagt den 2. – 3. oktober på 
Ankersminde med ca. 100 deltagere. 
 
Overordnet set er tilbagemeldingerne, at festivalen gik rigtig godt. 
Der er evalueret i Aktivitetsudvalget, fra et par afdelinger, i FM, på 
sekretariatet og disse evalueringer og anbefalinger vil blive skrevet sammen, 
så Aktivitetsudvalget kan tage dem med videre til planlægning af næste års 
festival. 
 
Der vil blive udarbejdet et endeligt regnskab over festivalen hurtigst muligt og 
vil indgå på HB mødet i januar 2022.  
 
Det er FM´s anbefaling at Aktivitetsfestivalen skal afholdes igen i 2022 og det 
er nu det kommende Aktivitetsudvalg, som – fra start januar – skal mødes og 
sammen sætte retningen på festivalen i 2022. Herunder er den første og 
vigtigste opgave, at finde en afdelings som kunne tænke sig at 
være ”Afdelingsvært” sammen med udvalget og ikke mindst se på location for 
Aktivitetsfestivalen til næste år.  
 
Der vil være nogle hovedtemaer for evalueringen, som præsenteres på mødet.      
 
Indstilling 
Det indstilles, at HB evaluere festivalen (hvis man har deltaget) og øvrige 
forholder sig til tilbagemeldingerne.  
 
Det indstilles, at HB godkender at afvikle festivalen i 2022 og giver udvalget 
mandat til at arbejde videre med opgaven.  
 
 

REFERAT 
 
Alt i alt modtager aktivitetsfestivalen stor ros.  
 
Det bliver dog bemærket, at der næste år skal være flere køkkenfolk.  
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Det bliver bemærket, at aktivitetsudvalget ikke nødvendigvis er dem der skal 
stå for aktivitetsfestivalen.  
 
Der bliver bemærket, at der var forvirring angående nattevagter.  
 
De mindste børn syntes det var fedt, at der var gang i den hele tiden.  
 
De ældre børn bemærker, at der var mange aktiviteter, så man ikke havde tid 
til at slappe af med sine venner. 
 
Det bliver bemærket, at børnediskoteket ikke var tilfredsstillende.  
 
HB takker aktivitetsudvalget for en alt i alt rigtig god weekend.  
  
HB godkender, at der bliver afholdt en aktivitetsfestival i 2022. 
 
Aktivitetsudvalget afholder et møde hvor de får afsluttet aktivitetsfestivalen 
2021.  
 
HB beslutter, at aktivitetsudvalget starter processen med aktivitetsfestivalen 
2022, hvor de finder ud af, hvordan det skal struktureres, hvem der skal være 
med til at lave det og eventuelt om man kan finde en afdeling der vil være 
vært for aktivitetsfestivalen 2022.  
 
 

 
16.30 – 17.15  
 
 
 

Pkt. 13: Forberedelse til Dialogmødet søndag fra kl. 10.00 – 12.00 
 
Sagsfremstilling 
 
Der er inviteret til Dialogmøde søndag den 7. november kl. 10.00. 
Temaet er ”Hvad er HB optaget af?” 
 
Der derfor helt frit, hvad HB vil orientere om og eller præsenterer. 
 
Ann har opfordret til 2 oplæg (se i FB gruppen). 
Men det kunne også være omkring forberedelse til LM2022, 
Aktivitetsfestivalen, internationalt Netværk eller?    
 
Indstilling 
Det indstilles, at HB sammen forbereder dagsordenen til Dialogmødet søndag.  
 
REFERAT 
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HB beslutter, at HM og RB holder oplæg om deres arbejde i HB. 
MN holder oplæg omkring aktivitetsfestivalen og det videre arbejde omkring 
det.  
 
MK holder oplæg om det forstående arbejde med vedtægterne.  
 
Det er vigtigt for HB, at debatten bliver åben og at deltagerne bidrager til 
debatten, da de er meget interesseret i at høre, hvordan det klares ude lokalt. 
 
PKZ bliver ordstyrer og byder velkommen.  
 
   
 

 
Fra 17.15 -  
 
  

 

FRI – TID      
 
Fri tid, Indkvartering på hotellet og aftensmad i Odense C (adresse udmeldes 
senere). 
HB - mødet med ordinær dagsorden slutter, lørdag, kl. 17.15. 
 
Derefter kan der ske indkvartering på hotellet og så er der spisning i Odense 
Centrum ca. 19.15.  
 
  
 

 
 
 
 

 

Søndag den 7. november – start kl. 9.00 
 
Morgenmad på hotellet er inkluderet i prisen. 

Husk at tjekke ud af værelserne      
 
Mødestart 9.00 i DUI Højstrup 
 
 

9.00 – 9.15 Pkt. 14: Opfølgning fra mødet i går. 
 
Sagsfremstilling 
 
Evt. refleksioner, spørgsmål og andet, som der skal samles op på. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB kan samle op, hvis behov. 
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REFERAT 
 
Vedr. vedtægter 
(LPH) Godt at høre jeres tilbagemeldinger og refleksioner over gruppens 
forslag.   
 
Vedr. LBU og ”Hadbeskeder”.  
Husk at skrive på lærredet, hvis I har modtaget hadbeskeder. 
 
Jeg er stolt af LBU og det arbejder de laver. 
Dejligt at se og høre deres glæde og stolthed over at stille sig op foran andre. 
 
Jeg havde refleksioner over min egen tid i LBU og godt at se den demokratiske 
forståelse de – nu voksne – har fået.  
 
DUI- LEG og VIRKE bliver hvert år inviteret af S til Kulturnatten på 
Christiansborg. 

 

9.15 – 9.30  Pkt.15: Eventuelt   
 
 

REFERAT 
 
Der blev opfordret til, at vi alle skal huske, at det ikke er LBU træf og LUU træf, 
men børnetræf og ungdomstræf. 
 
De næste HB-møder skrives ind i referatet. 
 
 
Kommende møder: 
13. januar (Teams) kl. 17.00 
23. januar – dagsmøde – fysisk 
19. marts – dagsmøde (Teams) 
20. maj – fra kl. 19.00 (dagen før LM) 
 
 

 09.30 - 12.00 
(Start kl. 
10.00) 

Pkt. 16: Dialogmøde på Teams  
 
”Hvad er HB optaget af?” 
 

REFERAT 
 
HB planlagde i fællesskab Dialogmødet med udgangspunkt i  
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1. Velkomst og ordstyrer v. Peter  
2. Hovedbestyrelsens generelle arbejde v. Lene 
3. Hvad arbejder HB med pt.? v. Rebekka og Amalie  
4. Hvordan er det at være nyt HB – medlem i DUI- LEG og VIRKE? V. Harun 
5. Aktivitetsfestivalen 2021 – hvordan gik det? Og 2022?  v. Martin 
6. Arbejdet frem mod Landsmødet i maj – Hovedtemaerne v. Ann og Mette   
 
 

12.00 – 13.00   Pkt. 17:  Frokost i Højstrup og opsamling på Dialogmødet og dermed slut for 
denne gang. 
 
 

REFERAT 
 
Godt at flere HB-medlemmer var involveret i punkterne. 
 
Man kunne måske have skrevet ud om det vi ville sige…? 
Får alle det ud af det, som vi vil have?  
 
 

 


