
 

 

Referat 

 
 

Referat 

Hovedbestyrelsesmøde nr. 8 

Søndag den 19. marts 2022 kl. 10.00.  
 
Sted: ONLINE - Teams 
 
Deltag på din computer eller din mobil-app  
Klik her for at deltage i mødet  
 

 
Møde indkaldt af Ann Urbrand 
Mødeleder Ann Urbrand 
 
Deltagere fra Hovedbestyrelsen:  Ann Urbrand (AU) Tilstede 

Mette Karlsen (MK) Tilstede 
Kenneth F. Christensen (KC) Tilstede 
Lene Paludan Hastrup (LPH) Tilstede 
Martin Nielsen (MN) Tilstede  
Rebekka Bredahl (RB) Tilstede 
Harun Muharemovic (HM) Tilstede 
Sandra Bredahl (SB) Tilstede 
Gitte Petersen (GP) Afbud  
Amalie Ølgaard (AØ) Tilstede 
Dorte Ølgaard (DØ) Tilstede 
Stine Ejby (SE) – uden afbud 
Peter Kaas Zastrow, LUU (PKZ) Tilstede 
Tobias F. Christensen, LUU (TFC) Tilstede 

 
Deltagere fra sekretariatet:  Jane Dupont (JD) Tilstede 
   Sebastian Nielsen (SE) (Referent) Tilstede 

 
Afbud:   Marianne Halkjær (MH)     
      
 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU2ZGIxOTctMzRkZC00NGQ3LWIzYjMtYWU0MWI2NjBhOGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0a58cf9-7762-43a4-af00-2cd6519d5162%22%2c%22Oid%22%3a%2270c7f873-59bf-48f2-b005-ece4d505cbc9%22%7d
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Tidspunkt            Emne 

10.00 – 10.10 
 

Pkt. 1: Velkommen og godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling 
 
Dagsorden er udsendt den 14. marts. på mail til Hovedbestyrelsen. 
 
./. Bilag 1 - Referat fra det sidste møde 23. januar 2022 er vedhæftet til 
orientering.  
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 
 

REFERAT 
 
Dagsorden godkendt.  
 
Det udsendte bilag angående BHB Fonden bliver optaget som et nyt punkt 
8.  
 

10.10 - 10.30 Pkt. 2: Siden sidst 
 
Sagsfremstilling 
 
Hovedbestyrelsen modtager en orientering om Landsforbundets virke siden 
sidste hovedbestyrelsesmøde. 
 
Perioden fra den 23. januar og til d.d. er der redegjort for i vedhæftet notat. 
 
./. Bilag 2, 2A, 2B, 2C – Notat Skr. orientering – siden sidst, referat fra FM – 
møde 1. marts, Referat fra Aktivitetsudvalget, samt skr. orientering ved nyt 
medlemssystem vedhæftes som bilag.   
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 

 
Orientering givet.  
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor man har valgt kun at undersøge 3 
afdelingers mulige overlevelse  
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Der blev svaret tilbage fra FM, at man helst vil lukke så få afdelinger som 
overhovedet muligt.  
Ud af de 3 er en enkel afdeling allerede lukket og de andre er på vej. 
Det er nemmere at komme videre, hvis der er en afdeling, men vi har ikke 
mulighed for at have fokus på mere end et par stykker ad gangen. 
 
JD bemærker, at det går godt med at inddrive gæld fra afdelinger.  
 
JD bemærker, at flere afdelinger på Vestegnen har haft et problem med den 
lokale AL-bank og deres sagsbehandling i fb. oprettelse af en konto. 
 
HB følger sagen tæt det næste års tid, og undersøger desuden om 
problemet eksisterer andre steder.  
 
Der ønskes udsendt en mail til afdelingerne, hvor det spørges ind til om 
andre afdelinger, har oplevet den samme udfordring.  
 
Sendes til  jane@dui.dk.  
 
JD orientere om bogholderiet.  
Landsforbundet har fåret løst økonomifunktionen med ekstern assistance, 
men ønsker at klart, at få en fast økonomimedarbejder over på kontoret 
igen. 
 
JD orienterede om at Tobias Simonsen, fra forbundskontoret, har søgt 
stillingen som Coops ungeminister.  
Tobias skal vælges af de unge ansatte fra 15 – 25 år i COOP for at få 
stillingen. Det bliver afgjort den 27. marts.  
Der foregår pt. en valgkamp på sociale medier og derfor orienteres der om 
dette, da det er synligt bl.a. på FB.    
 
Der vil blive opslået en stilling, hvis Tobias får stillingen i Coop og stopper 
dermed med udgangen af april måned 2022.  
 

10.30 – 11.00 Pkt. 3: Ukraine 
 
Mail udsendt fra Ann den 7. marts 
 
”Kære formænd og kasserer og afdelingens medlemmer 
  
Lige nu er alles øjne rettet mod Ukraine og vi leder alle efter svar på, 
hvordan man kan hjælpe Ukraine og ukrainerne? 
  

mailto:jane@dui.dk
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Situationen i Ukraine forværres fra dag til dag og millioner af børn og deres 
familier tvinges ned i kældre og bombesikrede rum og tvinges videre på 
flugt. 
  
I DUI- LEG og VIRKER arbejder vi for Børns rettigheder. Og de rettigheder er 
udfordret, da børnene har vanskelige vilkår for bare at tilgå rent vand, 
husly, sanitet, gode hygiejniske forhold, tryghed og beskyttelse, mad og 
uddannelse 
  
Lige nu er mange nødhjælpsorganisationer til stede rundt i Ukraine og for få 
dage siden hørte vi mange danske kommuner melde sig klar til at modtage 
familier, som er flygtet ud af Ukraine og nu på vej til f.eks. Danmark. Flere 
steder er der allerede kommet familier der nu er ved at skulle finde sig til 
rette her. 
  
For et par dage siden blev vi kontaktet af Assens Kommune, som ville høre 
om vi kunne huse flygtninge fra Ukraine, på Ankersminde, hvis der opstod 
et behov. Det har vi selvfølgelig sagt ja til, da der er plads i nogle uger. 
Pt. er der dog ikke sket en indkvartering, men det er et eksempel på, 
hvordan vi kan hjælpe f.eks. ved at åbne feriekolonier m.m.     
  
Spørgsmålet er nu, hvordan og hvad vi som foreningsliv kan gøre vores egne 
organisation og i afdelingerne og i fællesskab med andre? 
Forslag til jer i afdelingerne til initiativer: 
 

• Kontakt kommunen – afsøg kommunes planer - modtager man 
flygtninge fra Ukraine. https://us.dk/for-
samarbejdspartnere/information-til-kommunerne-og-andre-
samarbejdsparter-om-ukrainske-statsborgere/ 

  
• Tilbyde at åbne op for jeres feriekolonier – hvis det er muligt ift. 

udlejninger. 
Start en lokal indsamling – Husk at man skal have en 
Indsamlingstilladelse, hvis man samler ind uden for afdelingens 
medlemmer. https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnae
vnet/ofte-stillede-spoergsmaal 

• Tilbyde at lave aktiviteter for familierne – enten at invitere dem hen 
til jeres hus eller tilbyde at komme ud til familierne. Inviter dem med 
på jeres sommerlejr. 

Det gør vi fra Landsforbundet: 
Vi er ved at få rentegnet BØRN FOR FRED plakaten – både den originale og 
en Ukraine – version. 

https://us.dk/for-samarbejdspartnere/information-til-kommunerne-og-andre-samarbejdsparter-om-ukrainske-statsborgere/
https://us.dk/for-samarbejdspartnere/information-til-kommunerne-og-andre-samarbejdsparter-om-ukrainske-statsborgere/
https://us.dk/for-samarbejdspartnere/information-til-kommunerne-og-andre-samarbejdsparter-om-ukrainske-statsborgere/
https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevnet/ofte-stillede-spoergsmaal
https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevnet/ofte-stillede-spoergsmaal
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På https://dui.dk/123/ukraine er der udarbejdet forskellige udgaver af 
vores LOGO, som I kan bruge alt efter jeres behov og ønsker. 
Eksempel: 

 
Fra DUF – udtalelse: 
https://duf.dk/nyhed/erklaering-vi-staar-bag-ukraine-og-fordoemmer-
ruslands-angreb-paa-demokratiet 
Vi hører selvfølgelig gerne fra jer alle til fælles inspiration for alle i DUI- LEG 
og VIRKE – så tøv ikke med at indsende jeres aktiviteter, nye ideer, så vil vi 
dele dem på Facebook m.m. Eller del jeres initiativer til inspiration for 
andre.”. 
 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB drøfter evt. øvrige initiativer.    
 
 

REFERAT 
   
AU giver en status på hvilke tiltag DUI i forvejen har i gang sat. 
 
JD bemærker, at man har modtaget 250 Pottedreng plakater med 1968 
logoet, og 250 plakater med et blåt/gult logo.  
Pengene fra salget går ubeskåret til UNICEF. Indsamlingen forgår igennem 
DUI Aalborg, da de har en indsamlingstilladelse. JD og AU bemærker, at 
andre afdelinger også ville kunne bruge denne løsning 
 
LHP bemærker, at man kunne gøre PDF filen tilgængelig for afdelingerne. 
KFC nævner. at man sagtens ville kunne gøre det uden fare for at man 
kunne kopiere vores plakater.  
 

https://dui.dk/123/ukraine
https://duf.dk/nyhed/erklaering-vi-staar-bag-ukraine-og-fordoemmer-ruslands-angreb-paa-demokratiet
https://duf.dk/nyhed/erklaering-vi-staar-bag-ukraine-og-fordoemmer-ruslands-angreb-paa-demokratiet
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AU bemærker, at det er vigtigt, at man sender historier om sine tiltag ind til 
Landsforbundet, sådan så den gode historie kunne komme ud til hele 
organisationen.   
 

11.00 – 12.00. Pkt. 4: Status på Landsmøde 2022. 
 
Sagsfremstilling 
 
Det kommende Landsmøde i maj 2022 på Ankersminde blev indvarslet til 
afdelinger og fællesledelser 19. november 2021 per mail og på 
hjemmesiden https://www.dui.dk/lm/ 
 
Materialet blev udsendt den 19. januar på mail. 
 
Vigtige frister for det ordinære Landsmøde i 2022 er: 
 

• Afdelingers indsendelse af forslag (2 måneder før): 21. marts (forslag 
indstillet udsendes til afdelingerne og HB derefter): 

• Indsendelse af ændringsforslag (4 uger før) 23. april 
 
Der er frist for tilmelding som delegeret den 8. april. Man kan tilmelde sig 
enten via medlemssystemet eller på https://dui.nemtilmeld.dk/ 
 
Der er ligeledes – via hjemmesiden – muligt at melde sit kandidatur til 
Formandskabet og Hovedbestyrelsen. 
Kandidaturer lægges løbende på hjemmesiden.  
 
Opstilling kan ske indtil lørdag d. 21. maj kl. 16.00 – skemaet sendes til 
dui@dui.dk 
 
./. Bilag 4, 4A, 4B og 4C – Opdateret program, dagsorden, forretningsorden, 
samt udsendt tillæg til Samværspolitikken vedlægges som bilag. 
 
Hovedbestyrelsen bedes give en status på opgaverne fra grupperne som 
Hovedbestyrelsen fordelte på sidste møde.  
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender dagsorden og 
forretningsorden, giver en tilbagemelding på arbejdet i grupperne og tager 
orienteringen om generelt om LM – planlægningen til efterretning. 
 

 
REFERAT 

https://www.dui.dk/lm/
https://dui.nemtilmeld.dk/
mailto:dui@dui.dk


29. marts 2022 

 

  

7 

 
HB godkender dagsordenen og forretningsordenen.  
 
JD giver en kort status på det praktiske angående Landsmødet. Der er pt. 29 
tilmeldte, og der er deadline den 8. april for tilmelding. Der er deadline for 
ændringsforslag fra afdelingerne mandag den 21. april. Der er blevet booket 
oplægsholder til Landsmødet, og det er Tommy Krabbe. Middagen bliver 
leveret fra Vissenbjerg Storkro.  
 
Arbejdsgrupperne orienterer HB om hvordan deres arbejde går 
 
Målprogramgruppen:  
Der mangler noget hjælp til at flere hjælpe til, da der skal debatteres fire 
emner og man sidder kun to i gruppen.  
Lukas Fly, MN og AØ hjælper også med faciliteringen. 
 

12.00 – 12.45 Pkt. 5: Kandidater til Hovedbestyrelsen og Formandskabet – profil og 
forventninger   
 
Sagsfremstilling 
 
Der er udarbejdet et notat til drøftelse i Hovedbestyrelsen. 
 
Notatet beskriver et forslag til forventninger til kandidater til den 
kommende frivillige ledelse (Hovedbestyrelsen og formandskabet), samt et 
forslag til en personprofil.            
 
 
./. Bilag 5 – Notat vedlægges som bilag. 
 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter notatet og kommer med inputs 
og kommentarer til notatet.  
 
 
 

 
REFERAT 
 
AU orienterer omkring arbejdet med notatet. Notatet er godkendt. 
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AU har et overblik over hvem der genopstiller og hvem der ikke gør.  
 
AU er i dialog med kandidater der både er interesseret i at sidde i HB og i 
formandskabet. 
LHP roser meget AU tanker om at det ville være godt med en ung 
næstformand.  
 
JD stiller HB et åbent spørgsmål om hvilke kompetencer de hver især 
tænker man skal have for at sidde i HB.  
 
HB nævner, at de praktiske opgaver i HB er godt dækket af notatet.  
 
Det bliver bemærket fra KC, at der ikke står noget om, at man skal være 
med til at skabe den børnepolitiske dagsorden. AU er helt enig og tilføjer 
det til notatet. 
 
Det er meget vigtigt at gøre det helt klart overfor eventuelle kandidater, at 
det kræver arbejde og timer, og at der er en klar forventning om at man 
deltager i arbejde mellem HB-møderne.    
 

12.45 – 13.15 Pkt. 6:  Godkendelse af DUI - NYBORG   
 
Sagsfremstilling 
 
DUI Nyborg blev formelt stiftet den 7. december 2021 (stiftende 
afdelingsmøde).  
 
Formandskabet mødtes med repræsentanter fra DUI – Nyborg d. 1. marts 
hvor formålet var at lære hinanden at kende, gensidigt, høre om 
bestyrelsens planer for aktiviteter, for tælle om DUI- LEG og VIRKE og høre 
om den service man kan få fra kontoret m.m.   
 
Mødet var meget positivt. FM og bestyrelsen havde en god og konstruktiv 
samtale og FM oplevede bestyrelsen allerede meget engageret og fulde af 
gode intentioner om aktiviteter for bl.a. børn og familieaktiviteter.      
    
Indstilling 
 
Formandskabet indstiller, at hovedbestyrelsen formelt godkender DUI – 
Nyborg som ny afdeling i DUI- LEG og VIRKE:  
 
Indstilling 
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REFERAT 
 
Formandskabet har holdt møde med DUI Nyborg. DUI Nyborg har visionen 
om at være til stede i kommunens tre hovedbyer inden for 3 år. DUI Nyborg 
for meget ros for deres stor engagement  
 
DUI Nyborg er hermed godkendt som en afdeling under DUI-LEG og VIRKE. 
 

13.15 – 13.45 Pkt. 7: Protokollering vedr. Karrebæksminde  
 
Sagsfremstilling 
 
I forbindelse med at D.U.I’s Venner 4700 Næstved ønskede at ophøre i 
2018, henvendte foreningen sig til Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE med 
henblik på overdragelse af DUI Hytten på Enø Kystvej 33, 4736 
Karrebæksminde. Ejendommen blev internt overdraget og figurerer i dag i 
Landsforbundets aktiver og Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE forestår 
driften af ejendommen. 
Ejendommen blev dog aldrig formelt overdraget i tingbogen, hvorfor den 
formelle ejer stadig er den nu lukkede forening D.U.I’s Venner 4700 
Næstved. 
 
For at kunne tinglyse ejendommen, således at ejendommen formelt 
overdrages til Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE, skal hovedbestyrelsen 
genbekræfte at hovedbestyrelsen ønsker at ejendommen overdrages til 
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Såfremt at hovedbestyrelsen godkender 
overdragelsen, har det ingen økonomiske konsekvenser for Landsforbundet. 
Hvis ikke hovedbestyrelsen ønsker at ejendommen overdrages, vil værdien 
af ejendommen skulle trækkes ud af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs 
regnskaber. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen genbekræfter at Landsforbundet DUI-
LEG og VIRKE ønsker at overtage Enø Kystvej 33, 4736 Karrebæksminde. 
 

 

REFERAT 
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HB ønsker fortsat at overtage ejerskabet af Enø Kystvej 33, 4736 
Karrebæksminde. Godkendt. 
 
 

13.45 – 14.00   Pkt. 8: BHB-fonden 
 
 

REFERAT 
 
AU orienterer om formandsskiftet i BHB-fonden.  
Morten Lyager har takket ja til at overtage formandskabet i BHB Fonden 
 
HB roser Helle Christensen meget for sit arbejde i BHB Fonden.  
HB godkender, at Morten Lyager overtager formandskabet  
 
JD orientere om konsekvensen af ændringen tilbage fra 2021. 
Der er udarbejdet et fint dokument, som afspejler aftalen mellem DUI 
Aalborg og Landsforbundet og som begge parter har underskrevet. 
 
Aftalen er indgået med det udgangspunkt at DUI Aalborg har ønsket at 
koncentrerer sig om projekterne i afdelingsregi og dermed er projekterne 
omkring Indien og Uganda rykket ud af fonden og ind i DUI Aalborg.  
 
AU opfodrer til at man nytænker måden vi laver projekter, sådan så BHB 
Fonden for et stærkere engagement i hele organisationen.  
 
KFC bemærker, at man skal lave en plan for at få 200 bidragsydere som man 
kan blive godkendt jf. Ligningslovens§8a og dermed blive fradragsberettiget 
som fond.  
 

14.00 – 14.15 Pkt. 9: EVT 

 REFERAT 
 
MN spørger om der er kommet ansøgninger ind til at blive ny LBU ansvarlig. 
KFC sender en opgørelse ud til ”ansættelsesgruppen”.  
 
HB skal godkende den kandidat som gruppen bliver enige om. 
 
AU bemærker, at RB sammen med 4 andre unge skal til Finland i næste 
weekend for at deltage i Demokratiskolen.  
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RB orienterer om sit arbejde i initiativstøtteudvalget i DUF. Der skal sendes 
en mail/video ud til afdelingerne for at opfordre dem til at søge.  
 
AU og HM beretter om de internationale aktiviteter. Blandt andet er der 
kongres i IFM-SEI, som i år desværre er online. Det bliver bemærket at man 
meget gerne må prikke folk på skulderen der skulle være interesseret i være 
med i det internationale netværk. 
 
Det er 19 tilmeldte til Common Grounds 2022, i England.  

 
 
 


