
 

 

REFERAT 

Hovedbestyrelsesmøde nr. 3 

Lørdag d. 27. august. – Søndag d. 28. august 2022.   
 
Mødested:  
DANSK METAL 
Molestien 7  
2450 København SV. 
 

Tid:  
Start lørdag kl. 10.00 – til ca. kl. 17.00 (møde) 
Derefter udendørs aktiviteter (spil).   
 
Start søndag kl. 9.30 - slut kl. 15.00. 
 
Medbring gerne jeres DUI – Sangbog. 

 
Møde indkaldt af Ann Urbrand 
Mødeleder Ann Urbrand 

 
Deltagere fra Hovedbestyrelsen:   

Ann Urbrand (AU),  
Marianne Halkjær (MH) 
Thomas Skriver Jensen (TSJ) 
Martin Nielsen (MN)   
Rebekka Bredahl (RB) 
Harun Muharemovic (HM)  kun søndag   
Sandra Bredahl (SB) fra lørdag kl. 12.00  
Victoria Nissen (VN) 
Karina Jespersen (KJ) 
Claus Johnsen (CJ) – fra lørdag kl. 12.00 
Tinna Glisbo (TG) 
Simon Karlsen, LUU (PKZ) 
Tobias Christensen, LUU (TC) kun søndag 
Ulla Ernst Hansen (UEH) 
John Eriksen (JE) 

 
Deltagere fra sekretariatet:  Jane Dupont (JD)  
   (Referent) 
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Afbud:   Peter Zastrow (LUU) 
   
      

 
 

 
Lørdag den 27. august 
 

 

Tidspunkt        Emne 
10.00 - 10.05 
 
 
 

Pkt. 1: Morgensang.     

                  
Godmorgen. Vi starter med en morgensang. 
 
DUI på JUBI – lejr. 
Frihåndstegning 
 
 
  

10.05 – 10.10 Pkt. 2: Gennemgang af program og praktiske oplysninger 
 
AU bød velkommen til mødet. 
 
Mødet skulle have været afholdt på Metalskolen i Jørlunde. Dette var ikke 
muligt, men nu er vi på Dansk Metal. Tak for det.  
 
På det sidste møde godkendte HB en forretningsorden. 
 
Vores næstformand TSJ  er mødeleder denne gang. 
 
HB nikkede til dette. 
 
Herefter fulgte der nogle praktiske oplysninger for weekenden. 
 
Der er udendørsaktiviteter efter mødet og spisning kl. 20.00.  
 
Der var 2 HB – medlemmer, som skulle køre nogle private ærinder fra kl. 
17.00, men ville komme tilbage hurtigst muligt.  
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10.10 – 10.15 Pkt. 3: Godkendelse af dagsorden. 
 
Sagsfremstilling 
 
Dagsordenen er udsendt på mail den 19. august på mail. 
 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB godkender dagsorden. 
 
Det indstilles også, at HB beslutter, hvordan og hvem der kommunikerer ud 
om HB mødet i løbet af weekenden på sociale medier. 
 

REFERAT 
 
Der blev spurgt ind til om forretningsorden overhovedet er godkendt.  
Det fremgår ikke i referatet fra sidste møde. 
 
Dette bliver skrevet ind i referatet fra møde den 16. august og opdateret på 
hjemmesiden. 
 
God mødeskik er, at der ikke bliver refereret fra mødet.  
 
Forretningsordenen er hermed – igen - godkendt. 
 
HB  ønskede et ekstra punkt sat på dagsordenen. 
 
Det bliver indsat et nyt punkt 4. 
 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 
Hvem skal kommunikere ud om HB mødet? 
 
Vi skal finde formen på møderne. 
 
Man skal kunne se en aktivitet i HB. 
 
RB har ansvar for at lægge billeder og indhold op under HB -mødet. 
Køreplanen vedtaget af HB. 
 
Omkring at optage en video fra HB-mødet. Det er frivilligt om man vil og 
ikke en ”skal” -opgave”. 
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Punkt 4: Lukket punkt. 
 
 
Lukket punkt. 
 
 
 
 

11.00 – 12:00 Pkt. 5:  ”HB lærer hinanden at kende”.  
Sagsfremstilling 
 
HB har 2 onlinemøder og dette bliver det første fysiske møde. 
Som start på arbejdet og samarbejdet for de næste 2 år er der afsat tid til at 
HB lærer hinanden godt at kende.   
 
Derfor er der afsat tid til dette, som det første punkt på dagsorden med 
udgangspunkt i forskellige øvelser/aktiviteter. 
 
HB´s forberedelse til mødet under dette punkt. 
Under dette punkt bedes I hver især fortælle om jeres tanker og 
overvejelser hen over sommeren med disse spørgsmål (fra mødet den 30. 
juni).  
  

• Hvilke opgaver/områder vil jeg gerne arbejde med? 
• Hvilke mål har jeg for opgaven/området?  
• Og hvad vil/kan jeg bidrage med (tid/ressourcer)? 
• Hvilke mål skal vi sammen sætte i HB?  

 
De andre øvelser kræver ikke forberedelse. 
 
Under dette punkt vil der ikke  
være valg til de forskellige udvalg/arbejdsgrupper m.m. 
 
Det vil ske senere på mødet under dagsordenpunkt 6.   
 

 REFERAT 
 
HB fik stillet en opgave i løbet af sommeren med 4 spørgsmål at overveje og 
reflektere over. 
 
HB tog en runde: 
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MN:  
Jeg vil gerne arbejde med ungdomsarbejdet/LUU. 
Jeg har god tid og LUU har brug for støtte nu. 
Jeg vil gerne finde ud af, hvad LUU har brug for? 
Jeg har unge, som ikke vil med til Træffene – hvorfor det? 
Det giver god mening at komme ud til afdelingerne. 
Vi kan rekruttere via venner og veninder. 
 
KJ 
Jeg vil gerne arbejde med kommunikation på alle niveauer. 
Og også opgaver omkring børn og unge – hvordan kan vi også nytænke 
dette arbejde. 
Vi skal arbejde på at få vores unge rustet. 
Også arbejde med aldersgrupperne. 
Jeg ved f.eks. ikke hvilke afdelinger der er i Jylland. 
Jeg vil gerne arbejde med ”Det der er i Danmark”. 
OK god tid til at arbejde frivilligt. 
Vi skal sætte os det mål i HB, så vi har en plan for børne- og ungegruppen. 
Køreplan for kommunikation. 
 
SK  
Vil gerne være med  i LUU, fortsat. 
Få genengageret unges engagement i DUI- LEG og VIRKE. 
Hvordan kan vi få flere unge til vores træf? 
Omkring tid. Jeg starter på en uddannelse og jeg vil gerne have en sikkerhed 
for, at jeg kan give tid til det frivillige arbejde. 
Ønsker: 
Få lavet et fedt materiale fra sekretariatet til træffene. 
Både læringsmæssige og faglige inputs. Til møderne 
Hjælp til at ”få hul igennem” fra voksne. 
 
RB 
Repræsentere DUI i Familien og lidt i Samrådet. 
Sidder i ISS - udvalget  i DUF. 
Jeg vil gerne bidrage til ungearbejdet i DUI – ungepolitisk fokus. 
Det internationale arbejde.  
Mål for arbejdet i HB:  
Flere medlemmer i DUI- LEG og VIRKE 
Få gjort Sociale Medier bedre og komme mere ud? 
 
UEH 
Jeg vil gerne arbejde med det internationale arbejde. 
Kultur og sprog er jeg interesseret i. 
Min erfaring med Common Ground i sommerferien. 
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Jeg er den ”nye pige i klassen.” 
Ok fri tid. 
 
MH 
FM har fordelt opgaver. 
Jeg vil gerne arbejde med børneudvalget. 
Samrådsarbejdet vil jeg også gerne arbejde med. 
Hvordan kommunikerer vi udadtil? – Det er jeg optaget af . 
Min målsætning er at få flere medlemmer og via børnearbejdet få det 
arbejde udviklet. 
Få vores afdelinger med på en udvikling også af børnearbejdet. 
 
TSJ 
Brænder for ungdomsarbejdet – skabe en retning for og  med netværk 
for vores ungdomsarbejde 
Repræsentation er vigtigt og jeg vil bruge mit netværk. 
Ungdoms politisk fokus i Familien 
Vi skal have Fagbevægelsen med ind i DUI. 
Ankersminde – arbejde – der er meget at gøre 
Organisationsudvikling: 

- Der skal være en god ledelse og klare linjer 
- Børne- og ungdomspolitik 

DUI skal man lytte til, når man tænker på børn og unge. 
Vores mål er, at man ved, hvad HB laver, afdelingerne ved, hvad man laver 
og at der er gennemsigtighed. 
Jeg har ok tid. 
 
AU 
Vi skal have nogle ”venner” – komme tættere på fagbevægelsen og 
børnepolitiske organisationer, som vi er enige med. 
Lave aktiviteter sammen og for dem. 
Få snakket med dem. 
Børn Hjælper Børn Fonden – få det arbejde genetableret igen. 
Uddannelse og kurser.  
Internationalt arbejde. 
Målprogrammet i mål med alle 3 områder. 
Vi skal tale mere med hinanden end om hinanden. 
Efter denne her periode skal der være JUBI – Lejr. 
Vores økonomi skal forbedres. 
Hvor synlige er vi i organisationen og i HB omkring dette? 
 
TG 
De udsatte børn og unge. 
Vi har aldrig haft flere ensomme og fattige børn i DK. 
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Vi skal kunne løfte flere børn og unge, så de kunne få en uddannelse og få 
dem løftet dem ind i en ungdomsuddannelse. 
Flere medlemmer og et benarbejde for børn og unge. 
Jeg har ok god tid. 
Hvad har vi opnået frem til næste Landsmøde? 
Flere medlemmer og dermed flere børn og unge. 
Munkebo - afdeling er en rollemodel - afdeling at se på 
Bedre samspil i organisationen. 
 
VN 
Ungdomsarbejdet – LUU: 
Har selv været medlem i LUU (det er nogle år siden). 
Vi skal kigge ud – hvad gør andre organisationer? 
Det vil jeg gerne bidrage til og med. 
Få LUU til at definere hvad LUU skal. 
Politik program – få det udarbejdet. 
Konkret bud på deltagere til uge 10 TRÆF  - ambition med 30 deltagere. 
Bedre kommunikation internt og eksternt. 
Det organisatoriske arbejde. 
Samarbejde med andre og søge inspiration fra fagbevægelsen og 
ungdomspartier – Få venner. 
Jeg vil gerne give tid pt. 
Børnepolitik 
Uddannelsesudvalget. – Introkursus og faste weekendkurser. 
Kommunikation og sparring:  
Gerne med i et Landsmødeudvalg til næste møde. 
Mål:  
Gennemsigtighed og synlighed 
Fra HB til medlemmerne (bestyrelser) 
Hvordan får afdelingerne noget selvstændighed 
Sociale medier (bruge kompetencerne der). 
 
JE 
Sparring til afdelingerne 
Generel kontakt til Fagbevægelsen 
Udvikling – rekruttering af børn og unge og Familier 
150 nye medlemmer i de næste år. 
Ankersminde: Jeg vil gerne være med i det også. 
Vi skal have ambitioner med stedet. 
Vi skal gerne have DK’s bedste demokratiske ungdomslegeplads til at 
fungere. 
Antal medlemmer pt. , hvor vi samarbejder med kommunen og forældrene. 
Hjælpe andre afdelingerne – sparring og støtte/hjælp. 
 



6. september 2022 

 

  

8 

 
SB 
Mit hjerte brænder for Børn Hjælper Børn Fonden. 
Aktiviteter i afdelingerne. 
Uddannelsesområdet – Det halter bagud. 
Vi skal i gang med projekter, som vi kan stå inde for, så BJB Fonden kan 
komme i gang.  
Bare vi kan gennemføre 3 – 4 kurser om året. 
Ingen støtter op om det og deltager ikke. 
Hvis vi kan give frivillige kompetencer, som de kan bruge andre steder (CV). 
Aktiviteter – jeg brænder ikke for at være med i planlægningen af 
Aktivitetsfestivallen. 
Inspirere andre afdelinger til aktiviteter 
Tid og ressourcer:  
Bedst med tid til onlinemøder. 
Jeg har fået mindre tid end tidligere. Desværre. 
Mål for HB: 
Kommunikation fra HB er nøglemålet.  
Prøve at skabe et  godt miljø for os i HB, så det er sjovt at være i HB.  
 
CJ 
Jeg brænder for uddannelse og kurser. 
Det internationale arbejde vil jeg også gerne arbejde med.  
 
 
Harun 
Brænder for det internationale arbejde. 
Er ABN-formand nu. 
Jeg kan træde til, hvor der er behov. 
Er valgt til Rådgivningsgruppen. 
     
 
Generelle kommentarer fra runden 
Vi har brug for at der skal tages ansvar for arbejdet. 
Præmissen er at være nysgerrige. Det er ikke kritik, når man spørger ind. 
Der er brug for struktur og støtte til udvalgene. 
 
 

12.00 – 13.00 Frokostpause  
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13:00 – 14:30 
 
 
 

Pkt. 6: SWOT – analyse i grupper 
 
Sagsfremstilling 
 
Med udgangspunkt i et overordnet blik på organisationen DUI- LEG og 
VIRKE sættes en øvelse i gang med udgangspunkt i en SWOT – analyse, hvor 
HB i grupper bedes analyserer organisationen ud fra 4 forskellige positioner. 
 
S = Hvad er organisationens styrker? 
W = Hvad er organisationens svagheder? 
O = Hvad er organisationens muligheder? 
T = Hvad og hvem er organisationens trusler? 
 
HB deles i grupper. 
 
Grupperne  præsenterer deres SWOT – analyse til de øvrige. 
FM præsenterer også deres analyse (fra døgnmøde i juli). 
 
SWOT-analysens vigtigste formål er at kunne identificere følgende: 
 

• Hvilke områder bør vi prioritere at løfte med det samme? 
• Hvor er der mest udviklings- og medlemspotentiale? 
• Hvad er de største trusler mod vores organisation og medlems- og 

markedsposition lige nu? 
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Konsekvenser/økonomi/frivilligressourcer/sekretariat 
Afhænger af evt. initiativer, som HB sætter i gang. 
Der er ikke pt. afsat ekstra midler til nye initiativer i 2022. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB bruger SWOT – analysen som et strategisk værktøj og til 
at kunne drøfte handlinger og initiativer, som der er brug for at sætte gang.  
  
 

 REFERAT 
 
HB gik i 3 grupper og udarbejdede en SWOT – analyse. 
FM udarbejdede en analyse i juli måned og denne indgik også i 
præsentationen og de videre drøftelser. 
 
 



6. september 2022 

 

  

11 

 
De 3 grupper præsenterede deres analyse. 
 
Derefter drøftede og udpegede HB de vigtigste indsatsområder og hvert HB 
– medlem fik til opgave, at udpege de 3 vigtigste områder for dem hver 
især. 
 
   
Opsamling på indsatsområder: 
 

• Kommunikation 
 

• Synlighed og branding 
 

• Børn/demokrati/LBU 
 

• Unge/demokrati/LUU 
 

• Organisationsstruktur 
 

• Uddannelse 
 

• Partnerskaber 
 

• Medlemsrekruttering/Fastholdelse 
 

• Frivilligrekruttering/Fastholdelse 
 

• Vidensdeling 
 

• Fælles sprog 
 

• Gennemsigtighed 
 

• Kill Your Darlings/Væk med plejer 
 

• Bæredygtighed  
 
 
HB udpegede følgende 3 indsatsområder, som igangsættes nu.   
 

 
1. Kommunikation 
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2. Rekruttering/fastholdelse 

• Medlemmer 

• Frivillige 
 
3. Uddannelse 

 
 

14:30 – 15:00 PAUSE 
 

15:00 – 17:00 Pkt. 7: Udpegning til udvalg og arbejdsgrupper/eksterne 
 
Sagsfremstilling 
 
HB godkendte på onlinemøde den 30. juni, at HB i denne landsmødeperiode 
skulle inddrages i langt højere grad i udvalg, arbejdsgrupper, samarbejder 
og andre hovedopgaver for Landsforbundet.   
 
./. Bilag 6 – Oversigt over udvalg m.m.  udsendes den 22. august.  
    
På  mødet gennemgår HB listen og HB kan byder ind med ønsker til, 
hvilke områder/temaer man gerne vil arbejde med .  
 
Der er forsøgt at give et overblik over formål for udvalg/arbejdsgrupper, 
men ikke alle opgaver er beskrevet, da det påhviler HB at drøfte og  
beskrive disse efter mødet.  
 
I nogle tilfælde er der tidligere udarbejdet kommissorier for udvalg m.m. 
Disse medsendes, som bilag .  
 
Der vil derfor skulle foregå nogle drøftelser (møder = fysisk/online?) 
efterfølgende, så opgaven bliver tydelig og klar for HB-medlemmerne.  
 
Desuden bør der være en opmærksomhed omkring:  
 

• Introduktion til opgaven, hvordan sker det?  
• Hvem kommunikerer ud til afdelingerne fra de enkelte områder? 
• Hvordan skal man tilbagemelde til HB/FM imellem HB-møderne?    
• Hvordan sikre man at sekretariatet og HB        

 
Konsekvenser/økonomi/frivilligressourcer/sekretariat 
Det bør afdækkes om ressourcerne – både frivillige og sekretariatet – passer 
til opgaven. Der er ikke afsat midler i budget 2022 til øgede 
transportudgifter til møder i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper.     
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Indstilling 
Det indstilles, at HB udpeger og beslutter, hvem fra HB, som skal sidde i 
udvalg/arbejdsgrupper m.m.   
 
Det indstilles også, at HB drøfter en plan for behovet for en introduktion til   
opgaverne. 
 
Evt. meromkostninger bør indarbejdes i en budgetopfølgning, samt i et 
udkast til budget 2023. 
 
Udkast til budget 2023 fremlægges på HB – møde den 26. – 27. november.  
 
 

REFERAT 
 
Følgende udvalg blev nedsat: 
 
Lands Børneudvalget (LBU) og generel udvikling af det børnedemokratisk 
fokus i DUI- LEG og Virke (vedtægtsbestemt) 
MH - (Marianne Halkjær) er valgt fra FM 
KJ – (Karina Jespersen) er valgt som HB – repræsentant 
RB – (Rebekka Bredahl) er valgt som HB – repræsentant 
 
MH har ansvar for at indkalde gruppen til møde. 

 
 
Lands Ungdomsudvalget (LUU) og generel udvikling af det 
ungdomspolitiske fokus i DUI- Leg og Virke (Vedtægtsbestemt) 
MN – (Martin Nielsen) er er valgt som HB – repræsentant 
VN – (Victoria Nissen) er valgt som HB – repræsentant  
RB – (Rebekka Bredahl) er valgt som videns - repræsentant 
TSJ - (Thomas Jensen) er valgt som FM – repræsentant med fokus på 
sparring og støtte til HB-repræsentanterne.    
 
MN har ansvar for at indkalde gruppen til møde. 

 
Uddannelsesudvalget (Vedtægtsbestemt) 
VN – (Victoria Nissen) – er valgt som HB-repræsentant  
CJ – (Claus Johnsen) - er valgt som HB-repræsentant  
TG – (Tinna Glisbo) – er valgt som HB-repræsentant 
SB – (Sandra Bredahl) - er valgt som HB-repræsentant 
AU – (Ann Urbrand) – er valgt som HB-repræsentant  
 
VN har ansvar for at indkalde til møde.  
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Nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring Målprogrammet 
AU (Ann Urbrand) 
MH (Marianne Halkjær) 
TSJ (Thomas Jensen) 
UEH – (Ulla Ernst Hansen) 
KJ (Karina Jespersen) 
MN (Martin Nielsen) 
VN Victoria Nissen 
RB (Rebekka Bredahl) 
 
I første omgang skal repræsentanter fra HB mødes  og arbejde med en 
invitation (herunder formålet med første møde) – Åben invitation – ud til 
afdelingerne, hvor repræsentanter fra LBU, LUU og afdelingerne skal findes.  
 
JD har ansvar for at indkalde gruppen til møde. 
 
 
Aktivitetsudvalget: 
MF (Monika Findsen) – er udpeget af HB, som formand for udvalget.    
UEH (Ulla Ernst Hansen) er HB repræsentant i udvalget 
TG (Tinna Glisbo) er HB repræsentant i udvalget 
 
Aktivitetsfestival 2022 i Munkebo 
Der afholdes møde i udvalget den 1. september. 
Sebastian Nielsen er med i planlægningsarbejdet fra sekretariatet og har 
ansvar for AF sammen med MF og de øvrige medlemmer. 
 
Under dette udvalg blev der spurgt ind til om FM  har talt med gruppen om 
rammerne for arbejdet, hvornår vælges man, og ligesom i de øvrige udvalg, 
hvor mange aktiviteter har udvalget under sig?   F.eks. JUBI – Lejr i 2025 
m.m.    
HB-repræsentanterne har sammen med MF ansvaret for at udarbejde et 
udkast til en rammebeskrivelse (kommissorie) og sende den til FM/HB.   
 
Der har ikke været en kontakt til udvalget eller formanden, var 
tilbagemeldingen. 

 
Bygningsudvalget 
TSJ - (Thomas Jensen)  er valgt som FM-repræsentant 
JE - (John Eriksen) er valgt som HB – repræsentant 
CJ – (Claus Johnsen) er valgt som HB-repræsentant 
 
TSJ/JD har ansvar for at indkalde udvalget til møde.  
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Internationalt Netværk 
HM – (Harun Muharemovic) er valgt som HB - repræsentant 
RB -   (Rebekka Bredahl) er valgt som HB  - repræsentant 
UEH - (Ulla Ernst Hansen) er valgt som HB - repræsentant 
AU – (Ann Urbrand) er valgt som HB - repræsentant 
 
HM har ansvar for at indkalde til møde. 
 
 
Børn Hjælper Børn Fonden 
Morten Lyager, formand  
AU - (Ann Urbrand) er født medlem. 
SB -( Sandra Bredahl) er udpeget af HB 
TG - (Tinna Glisbo) er udpeget af HB  
 
Generelt samarbejde med Fagbevægelsen 
TSJ (Thomas Jensen)  Repræsentant fra FM 
JE (John Eriksen) Repræsentant fra HB    
AU (Ann Urbrand) Repræsentant fra FM 
 
 
Kommunikationsgruppe: (Intern kommunikation i DUI- Leg og Virke) 
VN - (Victoria Nissen er repræsentant fra HB 
KJ - (Karina Jespersen) er repræsentant fra HB  
MN - (Martin Nielsen) er repræsentant fra HB 
 
MN har ansvar for at indkalde til møde. 

 
Samarbejds- og udviklingsmøder vedr. Ankersminde – udviklingsgruppe, 
samt møder med DSU  
TSJ (Thomas Jensen)  Repræsentant fra FM  
JE (John Eriksen) Repræsentant fra HB    
AU (Ann Urbrand) Repræsentant fra FM 
JD – (Jane Dupont) – Sekretariatet 

 
JD har ansvar for at indkalde til første møde.   
 
Familien (DUF) 
TSJ – (Thomas Jensen) er repræsentant fra HB 
RB – (Rebekka Bredahl) er repræsentant fra HB 
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DUF – delegeret mødet i november/december (hvert år – DUI har 5 
pladser) (RB er delegationsleder) 
TSJ (Thomas Jensen) er repræsentant fra FM  
RB – (Rebekka Bredahl) er repræsentant fra HB  

 
RB har ansvar for at samle repræsentanterne til delegeretmødet for 
forberedelse. 
 
Repræsentant i ISS – Puljen i DUF (Initiativstøtte – udvalget 2 år) 
RB – (Rebekka Bredahl) er indstillet af DUI- LEG og Virke  
 
Landssamrådet 
MH - (Marianne Halkjær) er repræsentant fra FM 
RB – (Rebekka Bredahl) er repræsentant fra HB 

 
AOF (repræsentantskabet) 
Lene Paludan Hastrup er udpeget for DUI- Leg og Virke.    

 
Friluftsrådet (årsmøde/generalforsamling) 
MH - (Marianne Halkjær) er udpeget af FM som repræsentant. 
 
Børnenes lille- og store grundlovsdag 
Ingen repræsentanter pt. 

 
Netværk (eksterne samarbejdspartnere) 
 
Netværk omkring Børnekonventionen og Børn og fattigdom. 
AU (Ann Urbrand) er udpeget af FM 
MH (Marianne Halkjær) er udpeget af FM  
 
Generelt om arbejdet i udvalgene 
Udvalget udarbejder selv rammen for organisering og indholdet for 
opgaverne. 
Referater/opsummeringer fra møderne indsendes til HB (efter relevans) og 
referater til JD, løbende og  senest  10 dage før et HB-møde og tages med 
under punktet ”Siden sidst”.  
 
JD sender datoer for møder i Samrådet til MH og RB. 
 
  

Fra kl. 17:00 -  Udendørs aktiviteter – sjov og hygge 
 
Har du et yndlingsspil – tag det gerne med!  
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Fra 19.00/19.30 
- ?   

Aftensmad og hygge 
 
Sted pt. uafklaret 
 
 

 
 

 
 
Søndag den 28. august 
 

9:30 – 10:00 Pkt. 8: Morgensang og opsamling og refleksioner fra mødet lørdag. 
     

 
REFERAT 
 
 
Godmorgen 
 
Lad os stå sammen 
 
 
 
Er der nogle der har haft nogle refleksioner fra gårsdagens møde? 
 
Der var der ikke. 
 

10:00 – 12:00 Pkt.9: Opfølgning fra Landsmødet 
 
Sagsfremstilling 
Landsmødet blev afviklet den 21. – 22. maj 2022 på Ankersminde, Fyn. 
 
Der ønskes en opfølgning på mødet og på indholdet, så HB kan forholde sig 
til beslutningerne og derved ligge en videre plan for arbejdet.  
 
 
Referat og formandens mundtlige beretning: 
      
Vedtægtsændringer  

- Formålsbeskrivelsen er godkendt af DUF i juli 2022 
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- Øvrige ændringer er indarbejdet i de samlede vedtægter og skal 
udsendes til afdelingerne og opdateres på hjemmesiden. 

 
NY formålsparagraf 
 
§ 1: Landsforbundet formål og værdier  
  
Stk. 1 Formål  
DUI-LEG og VIRKE er en organisation for børn, unge og hele familien, der 
har til formål at fremme fællesskab, tolerance og solidaritet. Via aktiviteter, 
primært rettet mod børn og unge, arbejder DUI-LEG og VIRKE for at udvikle 
medlemmerne til at blive demokratiske medborger der tager medansvar i 
samfundet.  
  
Stk. 2 Værdier  
DUI-LEG og VIRKE er en del af Arbejderbevægelsen og vi arbejder derfor ud 
fra samme værdigrundlag, med særligt fokus på:  
- Fællesskab, solidaritet og tolerance på tværs af sociale, kulturelle, fysiske  
   og religiøse skel  
- Børn og unges rettigheder og indflydelse  
- Aktiviteter der giver familien mere samvær og indhold i fritiden  
- Miljø og bæredygtighed, samt hvordan vi kan værne om miljøet 
 
Målprogrammet 
Proces for arbejdsgruppe 
Nedsættelse af udvalg (invitationer ud) 
 
Samværspolitik 
Forslag til rådgivningsgruppe:  
Harun Muharemovic (HB) 
Kirsten Hansen (Kolding) 
Sandra Bredahl (HB) 
Ann Urbrand (HB) 
Jane (Sekretariatet) 
 
Udtalelse fra LBU 
FM fremlægger nogle ideer til, hvordan vi kan komme ud med budskaberne. 
 
LOGO  
Ændringerne er i gang rundt i hele det administrative system. 
 
Kritisk Revision 
Lene Hastrup og Catharina Bengtsson indkalder til møde snarest.  
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Andet 
 
./ . Bilag 8. Materialet fremsendes mandag den 22. august. 
 
 
Evaluering: 
Generelle inputs 
Hvad fungerede?  
Hvad fungerede ikke? 
Hvad skal med til næste Landsmøde? 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB samler generelt op på alle beslutninger og drøfter 
kommunikation ud til afdelingerne, så alle afdelinger modtager materialer, 
som de kan arbejde efter og få implementeret. 
 
Det indstilles også, at landsmødet evalueres. 
Fyn har indsendt en samlet skriftlig evaluering.   
 

REFERAT 
 
Formålsparagraffen er godkendt af DUF. 
 
DUF har ingen bemærkninger. 
 
Målprogrammet: 
 
Forslag til proces – punkt 8 
 
Forslag godkendt 
 
Samværspolitik 
Rådgivningsgruppen blev nedsat med følgende personer: 
Harun Muharemovic (HB) 
Kirsten Hansen (Kolding) 
Tinna Glisbo (Odsherred) 
Sandra Bredahl (HB) 
Ann Urbrand (HB) 
Jane (Sekretariatet) 
 
Godkendt af HB 
 
Udtalelse fra LBU 
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Udtalelsen skal ud at leve. 
 
Hvordan kan vi få fat i politikerne? 
 
Kan vi lave en folder, hvor vi vil udfolde vores arbejde 
 
Vi praler lidt mere end godt er. 
 
Bruges til at tale med fagforeningerne om vores børne- og 
ungedemokratiske. 
 
Få folk i tale ved møder og årsmøder. 
 
DUF – har også DUI i kikkerten for børneaktiviteter. 
 
Norden er også interesseret i børnedemokrati m.m./aktiviteter. 
 
Statsministeren er også børneambassadør 
 
Brug gerne  Munkebo afdeling til inspiration. 
 
LBU selv ved meget om børnedemokrati. 
 
Evaluering af Landsmødet – generelle betragtninger 
 
JE 
Fyn har indsendt en skr. evaluering. 
 
SB 
Presset tid. - 2 dage er for kort tid. 
 
VN 
Materialet blev sendt for sent. 
Vedr. ændringsforslag til Vedtægterne skal præsenteres på Power Point. 
Det var svært at kunne overskue ændringerne…. 
Flyers med aktiviteter kunne lægges i mappen… 
 
TG   
Tid og afstemning var stramt.  
Forplejning var under al kritik. 
Landsmødet skal ”årets gave” til de delegerede. 
 
MN 
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Aftenens program skal planlægges bedre. 
 
KJ 
Tiden var en træls faktor for weekenden. 
 
Styr på stemmekortene (obs de var personlige) 
Præsentationen af maden. 
Kunne ønske at der var ro omkring spisning. 
Lørdag aften var en skuffelse. 
Manglede fællesskabsfølelse. 
Foredraget var meget godt -kloge ting. 
Der var behov for at tale sammen efterfølgende. 
Generelt er HB værter. 
Hvorfor var alle afdelinger ikke repræsenteres? 
Det skal der kigges på. 
 
Forslag til et landsmødeudvalg til næste gang. 
 
SK 
Vedtægter er meget formelt 
Forhåbentlig er der færre næste gang.  
Madsituationen var sammen med mødebordet. Ikke godt. 
 
 
TC 
Godt foredrag også for børnene 
Kedeligt at vente 
Fint at kunne tale for Landsmødet 
 
RB 
Gode debatter 
God tone 
DSU gjorde det de kunne 
Flere frivillige 
Gode workshops 
Godt med flere unge 
Som ung er jeg skuffet over nej til de 10 stemmer. 
 
UEH 
Mit første LM 
Fedt med workshops 
Godt oplæg 
Stjerne til DSU 
Lørdag aften = middag skal være mere festligt 
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Efterlyser underholdning om aftenen 
 
CJ 
Der manglede noget om aftenen. 
Godt landsmøde 
 
MH 
Workshops gode 
Det var prioriteret 
Gode dirigenter 
Underholdning om aftenen manglede 
 
HM 
Vi kan blive bedre til processer -f.eks. Måden vi gennemgår vedtægter på. 
Mødeledelsen var god. – tid til luft 
Brug penge på mad, hvis vi ikke vil bruge frivillige. 
Vær ordentlige overfor frivillige, der hjælper DUI. 
 
TSJ 
Mad, hvis det er frivillige, så var maden ok 
Bedre tid til beretning og samtaler 
Rammer for hvor mange gange man kan komme op og tale 
 
AU 
Landsmødet 2022 var en svær tid. 
Beslutningen var at bruge Ankersminde. 
Ved spisning næste gang skal HB sørge for at man bliver mixed. 
 
JD 
Skal vi have en skr. beretning (årsskrift fra DUI- LEG og Virke), som den vi 
har udarbejdet i 2022? 
Hvordan kan indholdet leve før, under og efter et Landsmøde? 
 
Tilbagemelding på spørgsmålet. 
God og kan bruges til både afdelinger og samarbejdspartnere. 
Det er et lækkert format. 
Forslag til en slags Goodie– bag til at tage med hjem med materialer.    
Man skal også kunne investere i nye produkter i DUI. Det skal ikke spares 
væk. 
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Konklusion 
 
Referatet godkendt. 
Ændringerne i vedtægterne er godkendt (jf. referatet). 
 
Der skal nedsættes et landsmødeudvalg, som har til opgave at planlægge 
Landsmødet på indholdssiden.  
 
Den skriftlige beretning skal kommunikeres ud til afdelingerne med 
anbefalinger om at bruge den til inspiration, til nye medlemmer og til 
samarbejdspartnere.     
 
Kommunikation ud til afdelingerne omkring Landsmødet er en kombination 
af: 

• En mail fra Formandskabet/formanden 

• Fra HB  

• Fra Sekretariatet. 
 
Der skal kommunikeres ud om nedenstående fra de 3 niveauer. 
 

1. Referatet 
2. Nye formålsparagraf og ændringerne 
3. Vedtægtsændringer og beslutningerne 
4. De øvrige beslutninger 
5. Det 10 medlem i HB  
6. Referater fra de 3 HB møder indtil nu og hvordan det går.  

 
 
Generelt vedr. kommunikation 
 
Instagram på skift hos FM 
”Papiret til forældrene” look a like. = mail 
Nyhedsbreve er både kedelige  eller ”tørre” 
Der mangler noget lyd eller feedback fra HB 
Status -opdatering i stedet for Nyhedsbrev 
Kommunikationsgruppen kan også komme med ideer 
  
Konklusion vedr. landsmødeudvalg 
Dette blev ikke nedsat på mødet, nedsættes på et senere møde.   
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12:00 – 12:30 FROKOST 

12.30 – 13.00 Pkt. 10: Siden sidst (fra 30 juni til d.d.)  
 
Sagsfremstilling 
 
Orienteringer  
 

• Ankersminde - status 

• Byggeri på Ankersminde – møde med DSU og  
rådgiverne ”Ingeniøren” 

• Møde i Internationalt udvalg/netværk 

• Nyt medlemssystem – status på møde den 10. august 

• Stand til S årsmødet 

• DUF - ansøgning 

• Medlemstal 

• Økonomi 
 
./. Bilag 9 – Diverse bilag udsendes den 22. august   
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning. 
 

REFERAT 
 
 
Ankersminde 
AU gav en status på møder vedr. Ankersminde – både det generelle 
samarbejde og på opstart af et byggeri på Ankersminde. 
 
Der er 2 nye valgte ledelser i både DSU og i DUI- LEG og VIRKE. 
De har ikke været mødtes endnu. 
 
Vedr. Byggeriet 
Der er lavet en aftale med en byggerådgiver. 
 
 
./. Aftale, tidsplan og budgetopfølgning medsendes referatet for mødet.      
 
 
Internationalt Netværk 
Der har været møde i august. 
Hvordan kan vi som netværk arbejde videre med vision og mission? 
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Hvordan kan vi brede arbejdet og kendskabet ud i  organisationen? 
Den demokratiske legeplads. 
Komme i Norden og ud i Europa, hele verdenen. 
Hvordan skaber vi en gennemsigtighed ud i organisationen- hvordan 
kommer vi ud? 
Deltager i projekter. 
Vi er nået et punkt, hvor vi kan være flere i Netværket 
Prioritere benhårdt opgaverne. 
Hvordan bruger vi os selv som rekrutteringsværktøj? 
Vi har mest fokus på at netværket kan bringe flere medlemmer ind i DUI – 
Internationalt. 
 
 
Nyt Medlemssystem? 
Der foregår et undersøgelsesarbejde omkring muligheden for et nyt 
medlemssystem. 
 
Det er vigtigt at repræsentanter (primært kasserer) skal ind over arbejdet 
med inputs. 
 
Det er JD og JL (Joachim Lyager), som arbejder på opgaven.  
 
Der er ikke truffet en beslutning endnu i HB. 
 
MN  (Martin Nielsen) går ind i arbejdet sammen med JD og JL. 
 
Stand på S -årsmøde 
DUI- Leg og Virke har en stand årsmødet og DUI – Aalborg er der også med 
frivillige. 
 
DUF – ansøgning om et årligt driftstilskud 
Ansøgningen er pt. behandlet færdigt. 
 
Økonomi  
HB modtager budgetopfølgning på HB-møderne og på næste møde skal 
budgettet for 2023 drøftes.   
 
 
 

13.00 – 13.15 Pkt. 11: Nedsættelse af arbejdsgruppe – udarbejdelse af guidelines til 
rejseaktiviteter, når DUI- LEG og VIRKE rejser ud i verdenen med børn og 
unge.    
 
Sagsfremstilling 
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På HB onlinemødet den 16. august besluttede HB at nedsætte en lille 
arbejdsgruppe, som skal udarbejde en vejledning med guideline. 
 
Sebastian Nielsen er repræsentant fra sekretariatet. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB nedsætter arbejdsgruppen.   
 

 
REFERAT 
 
Nedsættelse af en arbejdsgruppe følgende blev valgt: 
 
RB (Rebekka Bredahl) 
MN (Martin Nielsen) 
VC (Victoria Nissen) 
TSJ (Thomas Jensen) eller (MH) Marianne Halkjær fra FM = uafklaret 
SE (Sebastian Nielsen) er repræsentant fra sekretariatet 
 
 

13.15 – 14.00 Pkt. 12: Hvordan sikrer vi en god kommunikation fra HB/FM/sekretariatet 
og ud til afdelingerne og medlemmerne? 
 
Sagsfremstilling 
 
Inden landsmødet i maj måned blev der udarbejdet et notat, hvor 
opgaverne for både FM og HB beskrives.  
 
https://www.dui.dk/wp-content/uploads/2022/03/Forventninger-og-
personprofiler-paa-Formandskabet-og-Hovedbestyrelse-2022-1.pdf 
 
Der ønskes en drøftelse af de beskrivelser, der handler om kommunikation, 
så opgaven bliver mere konkret og handlingsrettet og sådan at alle kender 
opgavefordelingen. 
 
Hvordan og hvornår kommunikeres der ud til afdelingerne?  
 

➢ Generelt - løbende 
➢ Fra grupperne/ansvarsområder 
➢ Under og efter FM og HB møder 
➢ Når vi generelt har noget på hjertet? 
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Indstilling 
 
Det indstilles, at HB drøfter indholdet i notatet omkring kommunikation og 
bliver mere konkrete på kommunikationsopgaverne.  
 

REFERAT 
 
Se under punkt 7. 
 
HB har nedsat et kommunikationsudvalg (intern kommunikation). 
 

14.00 – 14.30 
 

Pkt. 13: Opsamling og evaluering af mødet 
Hvilke opgaver går vi hver især hjem med?  
 
 
HB evaluerede mødet: 
 
TSJ – som mødeleder  
Rart og grundigt møde 
 
MN 
Fint, stille og roligt 
God til at lytte og taletid 
 
KJ 
Godt endelig at mødes. 
Mødet her i august kunne have været gunstigt at mødes om noget tidligere. 
Man lærer hinanden bedre at kende ved et fysisk møde. 
Godt at der er sat navne på ansvar for udvalg 
 
SK 
Ærgerligt at jeg ikke kunne tilslutte mig udvalgene. 
 
TS 
Er med fra lørdag næste gang. 
Hyggeligt at møde jer. 
 
RB 
Godt at mødes. 
Nemmere at mødes  
Godt med gruppearbejdet. 
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UEH 
Jeg er træt i mit hoved 
Jeg er benovet over struktur og forberedelserne der er blevet gjort. 
 
MH 
Konstruktivt møde. 
Spændende at komme i gang. 
 
TSJ 
Rart at lære jer at kende og mødes. 
Vi skal huske at planlægge møde efter Landsmæde det til næste periode 
Kan forberedes og skrives ind til kandidaterne. 
 
AU 
Fantastisk endeligt at mødes. Gode diskussioner. 
Vi skal huske at  høre om, hvordan det går i afdelingerne. 
Vi skal anerkende at vores arbejde ligger i afdelingerne. 
HB skal i helikopteren og det er det kommet. 
Engageret HB 
 
HM 
Godt at høre at I har arbejdet godt lørdag. 
Vi vil det bedste for DUI  
 
TG 
Vi har kunnet joke og tale godt sammen 
Det bliver 2 gode år sammen. 
At der bliver lyttet til hinanden. 
Vi er forskellige og vi har forskellige kompetencer 
 
VN 
Dejligt at man kan grine og fjolle og larme lidt 
Et trygt rum at være i. 
 
SB 
Rart at møde hinanden. 
Husk at HB kan mødes efter LM 
 
JE 
Alt er sagt   
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14.30 – 14.45 
 

Pkt. 14: Eventuelt 
 

• Hvad gør vi med Børnenes Grundlovsdag? 
FM drøfter dette 

 
• Vi mangler et udvalg der skal se på afdelingsudvikling – skal vi have 

dette? 
              AU:  Vi kan ikke tage fat i det nu. 
 
             Messenger tråd for HB- telefonliste – oprettes (VN opretter den) 
 

• HUSK at se med på DR om Arbejdermuseet om DUI 
 

• Vedr. Aktivitetsfestivallen.  
 

      HB konkluderede, at der ikke i aftalen med hallen og skolen ser  
      ud til at der er mulighed for at nyde alkohol og derfor vil der ikke  
      være en medarbejdercafe i 2022 på Aktivitetsfestivallen med  
      alkohol. 
 

• Vedr. LBU 
       JE: Der skal ryddes op og vi (Munkebo) har måttet trække børn. 

 

• Hvordan gik det til Pride i Kbh.? 
      Der var ca. 15 deltagere fra DUI.  

 

14.45. Pkt. 15: Næste møde 
 
Næste HB-møde er:   
 
Lørdag 26. – søndag 27. november (overnatning) 
Fra kl. 10.00 lørdag til kl. 15.00 søndag  
Sted  er pt. uafklaret 
 
 
 Ønsker til dagsordenpunkter sendes til jane@dui.dk sendes senest den 8. 
november. 
 
Foreløbige dagsordenpunkter: 
 

• Økonomi 
• Budget 2023 
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