15. september 2022

Referat af ordinært Landsmøde 2022
(udkast og sammenskrevet fra 2 referater)
Landsmødet blev afholdt den 21. – 22. maj 2022 på
Ankersminde, Gadsbøllevej 100, 5462 Vissenbjerg.
Velkomst v. sekretariatschef Jane Dupont
Jane bød velkommen til Landsmødet og til Ankersminde.
Jane gennemgik kort de praktiske informationer og ønskede alle
et godt Landsmøde.
Dagsordenpunkt 1 Forretningsorden
Ann Urbrand gennemgik forretningsordenen.
HB foreslår: Rettelse til Pkt. 5 slettes ”inden lørdag kl. 17.00”
Forretningsorden godkendt med den ændring der er forslået af
HB
Dagsordenpunkt 2 Konstitueringer
Valg af dirigenter og sekretærer
Ann foreslog Lene Paludan Hastrup og Thomas Jensen, Nyborg
som dirigenter
Landsmødet valgte enstemmigt Lene og Thomas som dirigenter.
Dirigenterne takkede for valget.
Herefter tog dirigenterne over.
Landsmødet valgte derefter enstemmigt Kirsten Hansen,
Kolding og Ulla Christensen, Skovlunde, som sekretærer.
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Som stemmeudvalg blev valgt:
Frank Christensen, Skovlunde
Sebastian Jul Hornsberg, Århus
Yvonne Blankenborg, Ballerup
Valg af stemmetællere.
Springer punktet over, da det er stemmeudvalget der tæller
stemmer
Som redaktionsudvalg til LBU-udtalelse blev valgt:
Ann Urbrand, Kbh.
Gitte Petersen. Aalborg
Dorte Rasmussen, Højstrup
Dagsordenpunkt 3. Godkendelse af formalia
Vedtægternes §4, stk. 1, stk. 2 om Landsmødet og delegerede.
Stk. 4 om tidsfrister for indsendelse af forslag
Stk. 5 om tidsfrist for udsendelse af forslag, fremsættelse af
ændringsforslag og afstemningsregler.
.
Udsendt til alle afdelinger 19. nov. 2021
Landsmødet er lovlig indvarslet og dermed godkendt
Godkendelse af dagsorden
Det fremgår ikke klart af vedtægterne, hvornår dagsorden og
bilag skal være færdig. Men det fremgår af stk. 4, at hvis HB har
forslag skal disse sendes ud senest 4 måneder før, hvis
afdelingerne har forslag senest 2 måneder før, indkomne forslag
fra HB udsendes 4 måneder før, indkomne forslag fra
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afdelingerne 2 måneder før, ændringsforslag til det fremsendte
materiale fra afdelinger eller HB sendes senest 4 uger før
mødets start. Men sekretariatet har brugt 4 måneders fristen for
udsendelse af dagsorden og andre bilag til brug for Landsmødets
behandling af dagsordenens punkter.
Godkendelse af tidsplan
Det fremgår ingen steder, at tidsplanen skal godkendes.
HB forslår at der arbejdes efter den tidsplan der er sendt ud.
Selv om der ikke er overensstemmelse med dagsordenen
Forslaget blev godkendt
Information om tidsfrister fra forretningsordenen
Præcisering fra dirigenterne
Senest lørdag kl. 16.00 skal ændringsforslag ligge på skrift til
sekretariatet.
Senest Lørdag Kl. 15.00 skal forslag/ændringsforslag til
målprogrammet ligge på skrift til sekretariatet
Senest Lørdag Kl. 16 skal forslag til kandidater til HB ligge på
skrift til sekretariatet

Dagsorden punkt 4. Beretning 2020-2022
Formand Ann Urbrand fremlagde den mundtlige beretning.
( er vedhæftet som et tillæg).
Der var følgende bemærkninger til beretningen:
Martin, Lolland
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Tak for en god beretning
kommentarer til brætspil og sladder – kommunikationsfejl
John Eriksen, Munkebo
Tak for en god beretning
Det centrale medlemssystem – giver problemer ude i afdelingen
Det internationale arbejde – den viden de får bør spredes ud til
afdelingerne
Dorte Rasmussen, Højstrup
Det internationale arbejde – lad børnene og de unge fortælle
havde de oplever – inviter dem ud i afdelingerne
Jens Jørgen Iversen
Tak til Jane og øvrige ansatte
Nonfirmation – vi skal arbejde mere med PR omkring det
Billeshave – det går rigtig godt for Billeshave
Fondsmidler – vær opmærksom på mulighederne
Oliver, Kbh.
Det internationale udvalg – super stærkt fællesskab
Peter
Det internationale udvalg – det er svært at kommunikere ud til
de unge – men vi arbejder med det.
Tina, Odsherred
Det er svært at skrive en god ansøgning til Fonde, vi mangler
noget oplæring i hvordan man skriver en god ansøgning.
Morten Lyager, Digital
Tak for beretning – glad for arbejdet med Ankersminde
anbefaling til at flytte Forbundskontoret til Fyn
Vores medlems tilbagegang bliver det debatteret i HB?
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Marianne Halkjær, Hvidovre
Fondsansøgninger – kommer mere om det i workshop efter
frokost
Lis Rødovre
Vi mangler at sende LUU ud og undersøge verden.
der mangler medlemmer i LUU
Opfordring til at formændene for sendt materialet ud vedr. LUU.
Er det et udtryk for at Ann har slidt 3 næstformænd op om hun
er klar over det?
Ann
Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, i stedet for at ”nakke”
hinanden.
Vi er mange der synes at medlemssystemet er megadårligt og vi
ønsker et nyt system og det bliver der arbejdet på.
Det internationale arbejde – vi gør hvad vi kan for at
informationer ud til alle afdelinger og medlemmer. Vi skal selv
række ud efter de børn og unge der har været ude i verden.
Nonfirmation / Billeshave – det skulle jeg have husket i
beretningen.
Fondsansøgninger – vi har det med som forslag i vores
målprogram.
LUU – I har brug for hjælp, i er blevet svigtet i den forgangne
periode, det er jeg rigtig ærgerlig over
Ingen kommentar om flytning af Forbundskontoret.
Medlemstilbagegang – det bliver drøftet rigtig meget i HB, men
det er jo ude i afdelingerne der skal kæmpes den kamp, men vi
vil gerne hjælpe.
Slidt 3 formænd op – det er et fælles ansvar at det er sket
Talerlisten er lukket.
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Beretningen blev godkendt.
En hilsen fra FH Lizette Riisgaard på video.

Dagsordenpunkt 8. Fremlæggelse af økonomi
Årsrapport 2020
Der er købt et nyt økonomisystem
Forbundet har tidligere overtaget nogle hytter uden at have fået
styr på papirerne, så de bonner ud på regnskabet for 2021
Ann er spændt på om FH’s kongres i efteråret 2022 fortsat
fastholder, at vi får et tilskud på 600.000 kr. årligt
Der er skåret ned på ansatte på Forbundskontoret
Årsrapport 2021
Vi har et pænt overskud 374.000 kr. og derudover er der henlagt
nogle midler. De skal blandt andet bruges til Stauninggården.
Vi har fået en arv, som er blevet brugt til Børn hjælper børn
fonden
Forventninger til 2020
Vi skal holde nogle flere aktiviteter
vi holder landsmøde i år, som også koster mere end budgettet
Forsikringerne er blevet ændret, så der igen er dækning for de
frivillige medarbejder i DUI
Prognosen viser at vi holder budgettet og det forventes at
regnskabet går i nul, måske et lille overskud.
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Oliver, Kbh.
Fortæller om hvad der er sket i forhold til medlemstallet – vi
skal hver i sær hjælpe til.
John, Munkebo
Spørger til de internationale udgifter/indtægter
reklame for AL skal koste mere end de 32. 000 kr. vi får fra dem.
Jens Jørgen, Korsløkke
Vedr. manglende Tinglysninger til hytterne.
Som HAL – udvalg havde vi tillid til at det var sket.
Tina G., Odsherred
Søgning af midler til kurser.
Lene Hastrup
Spørg AOF om de kan lave de kurser vi har brug for
Morten Lyager, Digital
Tak til daglig ledelse for at få rettet op på vores økonomi, savner
mere økonomi til aktiviteter i det kommende budget
.
Oliver, Kbh.
Der er færre børn og unge der deltager i foreninger som DUI –
DUF har også muligheder og midler til kurser og
organisationsudvikling – OBS på reglen om at det er for
medarbejder der er under 30 år.
Ann, Kbh.
Hvis afdelingerne oplever at det er et problem med 30 års
reglen, så skal vi kontakte Forbundskontoret, så de kan hjælpe,
for det må være en fejl
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Tinglysningen af hytter – vi har hele tiden troet at alt var ok, så
det har også overrasket mig, men nu er det løst.
Vi skal finde flere penge til aktiviteter – vi skal tænke i nogle
samarbejder som kan styrke vores muligheder
Hvis vi skal holder flere aktiviteter og kurser, så skal vi lokalt
sørge for at der kommer deltagere, så det kan gennemføres.
John, Munkebo
Vi skal huske at kommunerne også har puljer vi kan søge.

TALE FRA LBU
Talen er vedhæftet som et selvstændigt dokument.
Som afslutning sang vi alle ”Alle børn har ret”.
TALE fra LUU
LUU giver deres beretning.
Den bliver sendt elektronisk, så den kan vedhæftes referatet.
Vi har en TIK TOK profil.
Vi har træf i uge 45 – husk at dele budskabet.
(Beretning er ikke modtaget).

Dagsordenpunkt 5 – Målprogram 2022 – 2024
Fyns Fællesledelse har – spørgsmål til aldersgrænse i LBU og
LUU
4 arbejdsgrupper til workshop
Tema 1:
Vision og mission – Harun og Peter LUU, lokale nr. 1
vi skal kikke på vores fælles identitet – vi skal kort og konkret
kunne fortælle hvad/hvem DUI er – i fokus på at rekruttere nye
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medlemmer og medarbejdere
tydelighed om vores værdier – lad os træde ud til folk.
Tema 2: Det fælles vi
Amalie og Sandra, lokale nr. 2
Imødekomme nye afdelinger og medlemmer
lejrture, introture, vi skal tænke nyt, nye termer, hvad er
formålet med DUI, vi skal tydeliggøre hvor vi gerne vil hen
Tema 3: Børn og unge - Martin, lokale nr. 3
Der skal oprettes en arbejdsgruppe der arbejder videre med de
ting der kom frem i gruppearbejdet.
LBU og LUU vil gerne vide mere om hvad der skal debatteres på
HB, så de kan give deres mening til kende og beslutninger kan
træffes derefter. Måske skal der kun være et træf om året.
Der skal være et større samarbejde mellem LBU og LUU
Vi skal tilkendegive vores politiske ståsted.
Vi skal tage udgangspunkt i børnenes ønsker til aktiviteter ude i
lokalafdelingerne
Meld dig ind i HB
Ingen ændringer til teksten
Tema 4: Fundraising – Marianne, lokale nr. 4
Hvor kan vi få noget viden henne?
Hvad kan vi fundraiser til?
Vi skal hjælpe hinanden med at søge, måske en skabelon
Ingen ændringer til teksten
Vision og mission er godkendt med ændringsforslag, der sætter
punktum efter unge og fjerner resten af sætningen.
Målprogrammet er godkendt.
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Dagsordenpunkt 6. Vedtægter

Forslag 0A til §1
Ålborg støtter Ølstykkes forslag, men har stillet nogle ændringer
til Ølstykkes forslag, stk. 2 afsnit 2 og stk. 1 børn, unge og
familier
- Vedtaget
HB forslår at der skal tilføjes det internationale udsyn og
solidaritet stk. 2
- Vedtaget
- Samlet forslag vedtaget
John ønsker at vedtægterne lever op til retningslinjer der er i
DUF og HB får mandat til at undersøge dette og rette
vedtægterne, ellers går vi tilbage til de oprindelige vedtægter
Forslag 1 § 3 stk. 1
- Vedtaget

Forslag 2 §3 stk. 2 - vedtaget
Forslag 3 §3 3 stk. – vedtaget
Forslag 4 – vedtaget
Forslag 5 - §4 stk. 2 –
LUU har et ændringsforslag – vedtaget
Samlet forslag – vedtaget
Forslag 6 - §4 stk.3
Ølstykke har et ændringsforslag – vedtaget
Samlet forslag – vedtaget
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Forslag 7 – vedtaget
Forslag 8 A
ændringsforslag Ølstykke - vedtaget
Forslag 8 B
ændringsforslag Ølstykke – vedtaget
Forslag 8 c
Ændrings forslag til ændringsforslag minimums kontingent
rettes til vejledende kontingent – vedtaget –
Samlet forslag – vedtaget Forslag 9 – HB trækker forslaget
Ændringsforslag til forslag 9 fra Ålborg – faldet Forslag 10 – vedtaget –
Forslag 11 – vedtaget
Forslag 12 – vedtaget
Forslag 12 A ændringsforslag fællesledelsen Fyn – faldet –
Forslag 13 – vedtaget
Forslag 14 – vedtaget
Forslag 14 A – ændringsforslag Fællesledelsen Fyn- vedtaget
Forslag 15 – vedtaget
Forslag 16 – vedtaget
Forslag 17 - vedtaget
Forslag 17 A ændringsforslag Fællesledelsen Fyn- forkastet
Forslag 17 B ændringsforslag Ølstykke- vedtaget
Forslag 18 –vedtaget
Forslag 19 - vedtaget
Forslag 19 A ændringsforslag Fællesledelsen Fyn- trækker
forslaget-
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Forslag 19 B ændringsforslag Ølstykke - vedtaget
Forslag 20 – vedtaget
Forslag 21- vedtaget
Forslag 22 – vedtaget
Forslag 23 – vedtaget
Forslag 24 – vedtaget
Forslag 25 – vedtaget
Forslag 26 – vedtaget
Forslag 27 – vedtaget
Forslag 28 – vedtaget
Forslag 29 – vedtaget
Forslag 30 – vedtaget
Forslag 31 – trækker forslaget
Forslag 32- vedtaget
Forslag 32 A – ændringsforslag Fællesledelsen Fyn- vedtaget
Forslag 33 – vedtaget
Forslag 34 – vedtaget
Forslag 35 – vedtaget
Forslag 36 – vedtaget
Forslag 37 – vedtaget
Samlet er alle vedtægtsændringer vedtaget
Vejledende vedtægter for afdelingerne
Ændringsforslag 0A § 3 stk. 2 Ølstykke – vedtaget
Forslag 1§5 HB – vedtaget
Forslag 2 HB – vedtaget
Forslag 3 HB – vedtaget
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Forslag 4 HB – vedtaget
Forslag 5 HB – vedtaget
Forslag 6 HB – vedtaget
Forslag 7 HB - vedtaget
Forslag 8 HB – vedtaget
Forslag 9 HB – vedtaget
Forslag 10 HB – vedtaget
Forslag 11 HB – vedtaget
Forslag 12 HB- vedtaget
Forslag 13 HB – vedtaget
De samlede vedtægter - vedtaget
Vejledende vedtægter for Fællesledelser
Forslag 1 HB – vedtaget
Forslag 2 HB - vedtaget
Forslag 3 HB - vedtaget
Forslag 4 HB – vedtaget
Forslag 5 § 7 HB – vedtaget
De samlede vedtægter - vedtaget
Dagsordenpunkt 9 – LBU-udtalelse
Vi er glade for den udtalelse fra LBU og det store arbejde de
laver.
Vi kommer til at bruge den til at synliggøre det fremadrettede
arbejde for børns rettigheder.
DUF har ofte kun fokus på de unge, men DUI har kæmpet for, at
det også er børnene der kommer i fokus i DUF og i det politiske
arbejde.
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Udtalelsen er vedtaget.
Ann takker Dorte for det fantastiske arbejde i LBU. Dorte har
brugt både sine styrker og svagheder i arbejdet med børnene i
LBU. Dorte er en ildsjæl og vil blive savnet i LBU.
Dorte takker for samarbejdet med Monika

Dagsordenpunkt 10 - Valg
Valg af formand:
Ann er den eneste der stiller op og hun er dermed valgt
Valg af 2 næstformænd:
Thomas Jensen og Marianne Halkjær stiller op til næstformænds
posterne
Marianne motiverer sit kandidatur - valgt
Thomas motiverer sit kandidatur - valgt
John Eriksen gav udtryk for, at det var ærgerligt at Martin har
trukket sit kandidatur, men også velkommen til de to som har
stillet
Marianne og Thomas blev valgt.
Valg til HB:
Alle opstillede kandidater blev valgt.
Der mangler dog 1 kandidat for at HB er fuldtallig, men ifølge de
nye vedtægter giver vi HB-ansvar for at finde den sidste
kandidat.
De valgte kandidater:
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Martin Nielsen, Lolland
Rebekka Bredahl, Skovlunde
Sandra Bredahl, Skovlunde
Tinna Glisbo, Odsherred
Karina Jespersen, Munkebo
Harun Muharemovic, Avedøre og Brøndby
Victoria Nissen, Aalborg
Claus Johnsen, Høje- Taastrup
Ulla Ernst Hansen, Østerbro

Valg af Kritisk Revision:
Opstillede kandidater:
Lena Paludan - valgt
Catharina Bengtsson - valgt
Valg af suppleanter – punktet udgik
Valg af revisionsfirma
Punktet udgår, da vi har vedtaget at det fremover er HB der
vælger revisionsfirma
Ann takker Helle Christensen for hendes store indsats som
formand for børn hjælper børn fonden.
Helle fortæller, at hun vil fortsætte med at arbejde for det
internationale arbejder i Aalborg afdeling. De har særlig fokus på
projekterne i Uganda og Indien.
Aalborg samarbejder med AAB for at samle penge ind til de
internationale projekter
Dagsordenpunkt 9 – Andre forslag
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Behandling af samværspolitik
Sandra fortæller om HB’s arbejde med udarbejdelsen af
udkastet til en samværspolitik.
John, Munkebo
Roser samværspolitikken og arbejdet.
Helle, Aalborg
Er enig i samværspolitikken, men ønsker at både vores alkohol
og rygepolitik skal indgå i den samlede samværspolitik.
Harun, Brøndby
Roser det store arbejde og layoutet. Det er godt
gennemarbejdet.
Lis Olesen, Rødovre
Stolt af vi som organisation nu får en samværspolitik
Dorte Rasmussen, Højstrup
Vil gerne bakke op om Aalborgs forslag
Skal vi have børneattest på de unge der deltager i LUU?
Oliver, Kbh.,
Roser samværspolitik. Han synes ikke at Alkohol og rygepolitik i
samværspolitikken.
Rebekka B., Skovlunde
Er enig i at Alkohol politikken ikke skal være i samværspolitikken
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Oliver, Kbh.
Hvordan får vi bredt samværspolitikken ud i afdelingerne, så det
ikke bare bliver noget nogen ved.
Der skal indhentes børneattest, når vi holder træf eller
aktiviteter, hvis der er unge på 18 år eller ældre der har ansvar
for børn og unge under 18.

Victoria, Aalborg
Vi skal have alkohol og rygepolitikken ind i samværspolitikken.
Sandra, Skovlunde
Rådgivningsgruppen er ikke nedsat endnu, det bliver en HBopgave at nedsætte gruppen
Aalborgs forslag om at alkohol og rygepolitikken skal være en
del af samværspolitikken er vedtaget
Den samlede samværspolitik er vedtaget

Behandling af LOGO forslag
Rebekka
Motiverer forslaget fra LOGO debatgruppen
Thomas Jensen fremlægger overvejelserne vedr. valget af LOGO
‘et. 1968 logoet eller 2018 logoet?
Lis O., Rødovre
Foreslår, at vi beholder det gamle logo.
Oliver Gabrielsen, Kbh.
Skal vi ikke bruge kræfterne på de større udfordringer?
Rebekka
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Husk at fremhæve det gode ved det logo man ønske fremfor det
dårlige ved det man ikke ønsker
Morten, Digital
Jeg holder på at beholde det gamle logo, fordi den måde det nye
kom ind på var udemokratisk.
Dorte, Højstrup
Jeg så ikke dengang at de dansende var blevet ændret, men jeg
hælder til det gamle logo
Yvonne, Ballerup
Alt nyt er ikke godt. Jeg hælder til det gamle logo
Lukas,
Hvorfor har vi brugt så mange penge på en ny logopakke?
Poul Jul, Aarhus
Hvad med os der har brugt mange penge på ting med det nye
logo, kan vi få lov til at bruge det?
Rebekka,
Takker logogruppen for deres arbejde.
Der stemmes skriftlig
51 stemmer – 33 for 1968 logoet, 15 for 2018 logoet, 3 blanke
stemmer.
1968 logoet er vedtaget.

Landsmøde Hilsen fra Norge
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Dagsordenpunkt 7 – Kontingent
Vedtaget.
Dagsordenpunkt 11 – Landsmøde 2024 – dato
Lis O., Rødovre
Foreslår til at finde et andet sted end Ankersminde
Victoria, Aalborg
Forslå at fastholde datoen i efteråret, fordi de unge har mange
eksamener i foråret
Martin
Foreslår at vi skal bruge Ankersminde
Ann
Det er datoen vi drøfter og ikke stedet, så lad HB finde stedet.
26.-27. okt. 2024 – blev vedtaget
Dagsordenpunkt 12. – Eventuelt
Tak for nu og kom godt hjem.

Godkendt af Hovedbestyrelsen den 28. august 2022.
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