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FU referat – 02. november 2022 
 

Tilstedeværende: Fraværende: 
Jacob 
Malene 
Jonathan 
Victoria  

Nickolaj 
 

SEK: 
René 

 
 
Programpunkter 

Programpunkt Referat 
Valg af referent og 
dirigent 

Sekretariatet er referent 
Jacob er dirigent 

Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Der har ikke været nogle indvendinger, så referatet godkendes.  

Opdatering fra 
udvalg og 
arbejdsgrupper 

Det grønne råd: 
Status: Samrådets temadag d. 5 november. Bifrost kommer med 6 personer og er 
medarrangør af arrangementet.  
Udfordringer/ønsker:  
Næste møde: Ikke fastlagt næste møde.  
 
Udviklingsrollespil 
Status: nedlagt efter manglende opbakning  
 
Grupper uden opdateringer: 

1. Priskomiteen – intet arbejde gøres før januar.  
2. Besøgs og medlemspleje  
3. UDDAK  
4. Politisk udvalg – formøde for de delegeret til DUFs delegeretmøde i næste 

uge. 
5. Efterskolegruppen  
6. Kommunikation og sociale medier – anbefales nedlagt (SEK) 
7. Det internationale udvalg – Har været på tur til MCC 
8. Trivselsgruppen – Rykker nok først i det nye år 
9. Strategiudvalget – Afsluttet deres arbejde og sendt til hob, og ønskes nedlagt 

derefter. 
 

Opgaver fra sidst Victoria – kontakt Oksen, og meddel af hans tilstedeværelse er ønsket til næste møde 
d. 2 november. 
- Done, men desværre var der er styrelsesmøde i DUF oveni. 
 
SEK/Oksen - Lav Open Call til delegeret møde.  
- Dette er planlagt d. 4 oktober  
Det er sket, og der er fundet delegeret. 
 
Jonathan - Sikre at strategiudvalget kommer med et forslag og en proces 

- Done og godkendt. 
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Jonathan – Hør om Oksen vil stå for DUF delegeretmøde punket på Hob 4, ellers 
står sekretariatet for det.  
- Done og afholdt. 
 

Opdatering fra 
SEK 

Der planlægges level-up og alle billetter er udsolgt.  
Flere foreninger ønsker at bruge ForeningLet. 
 

Opdatering fra 
DUF 

Opdateringen fra Oksen tilgår grundet at han er til møde i DUF. 
 
DUF Ansøgning – Stigning, note og obs punkt på børne og unge ratio.  
4032 medlemmer – 2684 medlemmer under 30 år 66,5% 
 

Status på 
delegerede 

Der er fundet delegeret. Mailen er dog ikke sendt til sekretariatet men vil blive det. 
Der er desværre usikkerhed om hvorvidt alle ansøgere har fået svar.  
Dette vil blive undersøgt og fikset. 
 

Generalforsamling 
dagsorden 

Sek præsenterer dagsordenen, og den godkendes.  
 

Generalforsamlings 
indkomne forslag 

Alle forslag gennemgås og FU’s diskuter dem.  
 

Takkegaver til 
afgående 
tillidsvalgte folk 

Det blev besluttet at afgående hovedpersoner skal takkes for deres indsats. De takkes 
i slutningen af generalforsamlingen af forpersonen (der har siddet i perioden) 
 
Malene Kolle, Jacob Schulze, Marc Wangerin og Noah Adkins +2-3 back-up 
  
Blomst og brætspil 

Budget 2023 Forretningsudvalget beslutter indsende budgetforslag 2 med følgende ændringer: 
Fjern forøgelsen på arbejdsplanen.  
Skær 20.000 fra UDDAK.  
Så det samlede minus er på ca. 150.000 kr.  
 
Der laves en note om de 3 væsentlige forøgelse:  
Løn 
Generalforsamling 
UDDAK 
 

Datoer 2023 Intromøde 
4. januar 
 
HOB møder 
20.-22. januar 
21.-23. april  
18.-20. august 
6.-8. oktober 
 
Generalforsamling  
17.-19. november 

Lukket punkt  
Opgaver til næste 
gang 

Jonathan - Sikre at der har været svar til alle ansøgere til DUF-delegeretmøde  
 
SEK – lab post på intern facebookgruppe, om hovedbestyrelsens opgaver til GF. 

Evt.  
 


