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Tirsdag d. 23. januar 2016 kl. 18.00 hos Dansk Ungdoms Fællesråd 

Tilstede 

DL: Mia Harpsøe Engel, Cecilie Rasmussen, Josefine Magnussen og Anders Wulff Kristiansen 

Kontor: Sara Rønning-Bæk og Charlotte Schmock 

Referent: Sara Rønning-Bæk 
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1. Status på aktiviteter/projekter  

a. Nyt fra kontoret – 20 min 

- Velkommen til Charlotte 

Charlotte er blevet sat ind i alt arbejdet, og det går rigtig godt. 

- Gulv på kontoret 

JLM kommer med tilbud snarest. Josefine sender det videre. Herunder skal vi være 

opmærksomme på, at det kan være nemmere for os at få flyttet møblerne i en periode. 

Josefine er fortsat tovholder. 

- Ansøgningsfelt til National Sekretær 

Der er kommet 50 ansøgninger og Charlotte, Anders og Josefine har udvalgt 15 interessante ud, 

og Sara kommer med input. Der indkaldes til samtale mandag d. 7. marts efter kl 14.30. Sara 

organiserer det hele. 

b. Roller i DL - 15 min 

Udskydes til efter GF. 

c. DUF – 15 min  

- FNs ungdomsdelegat 2016 

Den er åben for alle til at søge, og Sara sender det rundt i en mail. Der er frist 4. marts 

- Initiativstøtteudvalget  

Alexander Støvelbæk har sendt en ansøgning om at sidde med. DL godkender hans ansøgning 

og Josefine følger op.  

d. Generalforsamling/CISV dagen v. Josefine – 5 min 

Underskrivelse af regnskabet sker 8.45 før udvalgsmøderne går i gang. Sara informerer herom i mail 

med HB dagsorden.  

Ingerfair kommer og holder oplæg om sociale medier og rekruttering. 

Anders fremlægger regnskab og budget. 

Sara sørger for det praktiske – print af dagsorden, vedtægtsændring, beretning. 

Anders spørger Kenneth Schou om han vil være dirigent. 

e. Retningslinjer for eksterne kurser, NUDD v. Sara - 5 min 

Godkendt under forudsætning at Anne Lise også kan godkende dem. 
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2. Status på økonomi 

a. Status: Regnskab og revision 2015 v. Anders– 15 min 

Revision er i gang, og Anders og Anne Lise arbejder hårdt for at få det færdigt. 

DUF ansøgningen er snart færdig.  

3. Status på LF 

       a.    Aarhus LF – 10 min 

Josefine har været i Aarhus og vendt med bestyrelsen, hvordan arbejdet kan organiseres 

fremadrettet, så ingen får for meget på deres to do liste. Her evalueres om et halvt og et helt år. 

4. Kommunikation 

a.    Årsskrift –  5 min. 

        Josefine og Mia er nyt tovholder og samler information. Charlotte sætter det op. 

 

b. Årshjul – 5 min. 

Anders er ny tovholder. 

5. Status på udvalgsarbejde 

       a.    Status i JB v. Cecilie – 5 min 

               Joint Juniors afholdes inden dagen for GF. Der er lige blevet afholdt NN weekend INDSÆT FRA MIA 

6. Nyt fra international 

a.     NA Assessment – 25 min 

        DL vender de forskellige spørgsmål sendt fra IO. 

DL udfyldte spørgeskema fra CISV International og sendte retur. 

7. Akutte problemer og andre beslutninger 

8. Evt. 

 Til HB: Visionsoplæg til frivilligstrategi + ’Hvad kan vi bruge Junior Branch til, hvordan og hvilke 

informationer er der brug for?’ 

4. april kl 18:00 holder DL farvel+velkommen fest for afgående og indkommende medlemmer og 

medarbejdere hos Josefine. 

 


