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Referat Aktivitetsudvalgsmøde 
 
Til stede: Monika Findsen, Tobias Simonsen, Tinna Glisbo, Kenneth F. Christensen, Lukas 
Fly Olesen 
Fraværende/Afbud: Robin Olesen, Ulla Ernst Hansen, Maja H. Busted, Sandra Bredahl, 
Flemming Karlsen 
Referent: Tobias 
 
Dagsorden 
 
0 Godkendelse af dagsorden 
 
1 Siden sidst 

1 Er alle indkaldte til dette møde interesseret i at fortsætte i Aktivitetsudvalget? Er 
der nogle som mangler? 

 
Aktivitetsudvalget skal frem mod næste møde give tilsagn til Tobias om de ønsker at 
fortsætte i udvalget. Hvis man ikke giver besked, vil dette blive anset som værende at man 
ikke ønsker at fortsætte i Aktivitetsudvalget. 
 
Aktivitetsudvalget besluttede desuden at ny formand for Aktivitetsudvalget er Monika. 
Kenneth fortsætter som hovedbestyrelsesansvarlig. 
 
2 Afslutning af Aktivitetsfestival 2021 bilag  
Aktivitetsudvalget modtager en orientering om regnskab og deltagerevaluering for 
Aktivitetsfestival 2021. 
 
Aktivitetsudvalget modtog en orientering om regnskab og deltagerevaluering for 
Aktivitetsfestival 2021, som nu erklæres for afsluttet rent administrativt. Opstilling af 
budget skal afklares frem mod Aktivitetsfestival 2022. 
 
3 Vært for Aktivitetsfestival 2022 
Aktivitetsudvalget skal udpege en værtsafdeling for Aktivitetsfestival i 2022. Når værten er 
fundet. Kan planlægningen af Aktivitetsfestival 2022 begynde på næste møde.  
HANDLING: Aktivitetsudvalget må beslutte om der skal laves et open call hvor alle 
afdelinger kan søge om at blive vært for Aktivitetsfestival 2022, eller om Aktivitetsudvalget 
udpeger en værtsafdeling for Aktivitetsfestival 2022. 
 
De fynske afdelinger har tilbudt at blive vært for Aktivitetsfestival 2022, hvilket 
Aktivitetsudvalget godkendte. Moni er kontaktperson fra de fynske afdelinger. Tobias 
spørger Ulla og Frank om de vil stå i køkkenet. Aktivitetsfestival 2022 afholdes på en skole 
og temaet er Halloween. Aktivitetsudvalget ønsker desuden at gøre reklame for 
muligheden for at blive vært for Aktivitetsfestival 2023 på Landsmødet. 
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4 Dato for Aktivitetsfestival 2022 – og fastsættelse af uge for afholdelse 
Det er i dag uklart, om Aktivitetsfestival er bundet op på ”første weekend i oktober” eller 
eksempelvis ”uge 39”. 
HANDLING: Aktivitetsudvalget må beslutte datoerne for Aktivitetsfestival 2022, samt 
hvilken huskeregel Aktivitetsfestival skal lægge sig op af. 
 
Aktivitetsudvalget besluttede at Aktivitetsfestival fremover afholdes fast i uge 40, hvilket i 
2022 er 7.-9. oktober. 
 
5 Introduktion til Aktivitetsudvalgets Kommissorium bilag 
Aktivitetsudvalget bliver introduceret til udvalgets kommissorium, som er den 
arbejdsbeskrivelse som hovedbestyrelsen har godkendt for Aktivitetsudvalget. Navnene 
på Aktivitetsudvalgets medlemmer opdateres efter dette møde. 
 
Aktivitetsudvalget gennemgik Aktivitetsudvalgets kommissorium. Aktivitetsudvalget 
ønsker fremadrettet at navne fjernes fra kommissoriet af hensyn til GDPR. 
 
6 Orientering om nuværende projekter 

- Demokratiskolen 
- Nu bliver det vildt 
- Kids Got Rights 
- E-mpACT 
- Common Ground lejren i England 

 
Aktivitetsudvalget blev orienteret om igangværende nationale aktiviteter i DUI-LEG og 
VIRKE. 
 
7 Kommende nationale arrangementer 

- LBU træf i foråret 
- LUU træf i foråret 
- Den Lille Kulturnat 
- Børnenes Grundlovsdag 
- Børnenes Første Maj 
- Copenhagen Pride 
- Aktivitetsfestival 
- Kulturnat  
- LBU træf i efteråret 
- LUU træf i efteråret 

 
Aktivitetsudvalget blev orienteret om kommende arrangementer i DUI-LEG og VIRKE. 
Tinna ønskede information om Kulturnat blev udsendt snarest og gerne omkring 
sommerferien. 
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8 Eventuelt 
 
Intet at berette. 
 
9 Næste møde 
Aktivitetsudvalget aftaler på mødet den næste mødedato. 
 
Næste møde i Aktivitetsudvalget er onsdag d. 9. marts kl. 20-21. 


