
Årsberetning
UNF Danmark 2014

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Danmark

www.unf.dk

UNF
ÅRSBERETNING 2014



Indholdsfortegnelse
Formandens beretning....................................................................................................................3

Foreningen UNF..................................................................................................................................4

Vidste du?  ...........................................................................................................................................5

Året i landsforeningen ....................................................................................................................6

UNF året i billeder .............................................................................................................................7

ScienceCamps ....................................................................................................................................8

Året i lokalforeningerne ..............................................................................................................10

Besøg fra NASA ...............................................................................................................................12

Internationalt ..................................................................................................................................13

Web .....................................................................................................................................................13

Sekretariatet  ....................................................................................................................................14

Regnskab 2014 ................................................................................................................................15

Tak til alle UNF’s frivillige.............................................................................................................19

Bestyrelsen takker for et godt år .......................................................................................20

Redaktion:       Kirstine Louise Bendtsen
Layout:             Kirstine Louise Bendtsen og Milena Laban
Oplag:       200
Trykkeri:       LaserTryk.dk

© 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Årsberetning for 2014

“UNF’s formål er at fremme interessen for, og kend-
skabet til, naturvidenskab og teknologi, fortrinsvis 
blandt unge.”
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Formandens beretning
Endnu et år er gået i UNF, og endnu en gang har det været et 
begivenhedsrigt et af slagsen med over 150 arrangementer på 
landsplan. Traditionen tro blev der plads til foredrag for både 
gymnasie- og folkeskoleelever, studiebesøg til spændende 
danske virksomheder og workshops, hvor deltagerne kunne få 
fingrene helt ned i de naturvidenskabelige discipliner. Året bød 
også på besøg af Dr. Ravi Margasahayam fra NASA’s Kennedy 

Space Center, som på én uge nåede ud til over 3.000 unge til 15 arrangementer.

For 12. år i streg bød sommeren på UNF ScienceCamps, og blandt de fem afholdte 
camps gemte sig endda nr. 50 i rækken! De i alt 208 campdeltagere fik mulighed for 
at fordybe sig i et specifikt emne på et af landets universiteter i en uge i sommer-
ferien. Sommerens ScienceCamps udklækkede også et friskt kuld frivillige, som nu er 
i fuld gang med til at afholde og forberede nye aktiviteter i 2015.

År 2014 markerede 70 års-jubilæet for stiftelsen af UNF i København, og det blev  
fejret med formidlingskonkurrencen ”ScienceSlam” samt en reception for nye såvel 
som gamle medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere.

Økonomisk har UNF, efter flere år med mindre overskud, budgetteret med et be-
tydeligt underskud. Dette skal dog ses som et udtryk for, at der virkelig har været 
gang i hjulene i det forgangne år, og med en solid egenkapital, mener vi ikke, at der 
er grund til bekymring.

UNF har i hele sin historie baseret sig på frivillige kræfter, og alt hvad vi har opnået, 
er resultatet af de frivilliges dedikation og hårde arbejde. Det var derfor et stort 
organisatorisk skridt, foreningen tog i 2014, da UNF oprettede et landssekretariat 
og ansatte en lønnet sekretær. Det er vores håb, at en administrativ aflastning af de 
frivillige vil bære foreningen mod større og federe formidlingsaktiviteter af endnu 
højere kvalitet; alt sammen med det vigtige formål at bidrage til næste generations 
naturvidenskabelige dannelse.

 
Milena Laban 

Formand, 2014–2015 
UNF Danmark
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Foreningen UNF
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) blev oprettet i 1944 i København 
 – som et udspring af Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), der blev stiftet af  
H. C. Ørsted i 1824.

UNF’s formål er at udbrede interesse for, og kendskabet til, naturvidenskab 
og teknik, fortrinsvist blandt unge, hvilket sker året rundt med afholdelse af 
foredrag, studiebesøg, workshops, offentlige events og UNF ScienceCamps. 
Målgruppen for UNF’s arrangementer er især elever ved ungdomsuddannelserne og 
folkeskolens ældste klasser - men alle aldersgrupper er velkomne.

Siden oprettelsen af UNF i København i 1944 har foreningen vokset sig meget 
større med over 12.000 tilhører i 2014 og UNF har i dag fire selvstændige lokal-
foreninger i Aalborg (siden 1999), Aarhus (siden 1996), Odense (siden 1999) og 
København (siden 1944). Desuden driver UNF København sattelitforeningen UNF 
Bornholm. I 2002 blev landsforeningen UNF Danmark oprettet for bl.a. at koordine-
re afholdesen af landsarrangementer og for at kunne varetage lokalforeningernes  
interesse på landsplan – fx står UNF Danmark for størstedelen af sponsorsøgningen 
til driften af lokalforeningerne og afholdelsen af landsdækkende arrangementer.

Alle UNF’s arrangementer arrangeres af frivillige, primært gymnasieelever og univer-
sitetsstuderende, der alle brænder for at vise deres glæde ved naturvidenskaben.  
De frivillige planlægger og afholder arrangementerne, og de, som har lyst, underviser   
og formidler selv naturvidenskaben til tilhørerne.

Det frivillige arbejde i UNF er kompetencegivende på en lang række områder og er 
med til at give den enkelte frivillige et stort netværk på tværs af hele landet.

I 2005 blev Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary protektor for UNF og vi er 
meget beærede og taknemmelige for den anerkendelse, som ligger i vores protek-
torat. Det er UNF’s håb, at det kongelige protektorat kan være en hjælp i vores virke 
for at fremme de naturvidenskabelige og tekniske discipliner i Danmark.
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UNF er Skandinaviens største udbyder af ScienceCamps, og blandt de førende i 
Europa!

UNF København kunne fejre 70 års jubilæum i 2014, mens UNF Aarhus kunne fejre 
18 års fødselsdag og både UNF Odense og UNF Aalborg kunne fejre 15 års  

fødselsdag!

UNF Danmark har afholdt 54 camps siden 2002 
 – med i alt 2.316 campdeltagere!

På landsplan var der 152 arrangementer i 2014 
 – med over 12.000 deltagere!

UNF’s hjemmeside www.unf.dk havde 89.900 unikke brugere, som  
tilsammen brugte 299.025 sidevisninger i 2014!

Hjemmesiden er blevet 8,58% hurtigere end i 2013,  
med over 60% forbedret svartid fra serveren!

De frivillige i UNF rejste tilsammen over 170.000 km til for naturvidenskaben i 2014 
– det er 40% af vejen fra Jorden til Månen!

UNF er ingenting uden de frivillige   
– der har været 949 siden UNF Danmarks oprettelse, og pt er der 366!

Citatdatabasen på UNF’s intranet bruges flittigt 
– 13.229 gange er der blevet stemt siden oprettelsen!

De 54 ScienceCamps har tilsammen kostet 8.718.674 kr.!

Der er blevet logget på UNF’s intranet 25.572 gange i 2014 
– rekorden for en enkelt person er 1.172 gange!

Vidste du...?
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Året i landsforeningen
Ved generalforsamlingen i Aarhus i marts 2014 blev en bestyrelse på syv personer 
valgt og allerede på første bestyrelsesweekend stod det klart, at vi ville meget med 
bestyrelsesåret 2014/2015.
På denne weekend blev det besluttet at oprette et landsdækkende sekretariat for 
UNF Danmark – noget, som ikke har eksisteret i foreningen før, men som der er ble-
vet drømt om i mange år. I de efterfølgende måneder blev der lagt en masse hårdt 
arbejde i, at undersøge alle de forhold, som man skal have styr på, når man gerne vil 
ansætte en person. I oktober mundende dette ud i ansættelsen af Marianne Evers.
Et andet fokuspunkt for året har været arbejdet med formuleringen af en samlet 
vision for UNF, ud fra et ønske om at arbejde mere langsigtet for at sikre bedre kon-
tinuitet i en forening med stor udskiftning. Arbejdet med dette har især fundet sted 
på de årlige landsmøder og har resulteret i formuleringen af et forslag til en vision 
for UNF til generalforsamlingen 2015. Næste skridt i processen er arbejdet med en 
strategi, der skal formulere, hvordan vi vil opnå det fremtidige UNF som vi ønsker.
I år, som tidligere år, har UNF Danmark også afholdt UNF ScienceCamps og det blev til 
fem af slagsen inden for vidt forskellige emner af naturvidenskaben som: kemi, fysik, 
matematik, softwareudvikling og naturvidenskabsformidling gennem science shows. 
Efter sommerens UNF ScienceCamps var veloverståede, mødtes UNF’s frivillige til det 
årlige sommermøde, hvor nye projekter opstartes, og i sommers blev det til hele 10 
nye UNF ScienceCamp projekter – det højeste antal nogensinde og virkelig et tegn på 
det voksende engagement i UNF!
Udover generalforsamlingen i marts og sommermødet i august, så afholdte UNF Dan-
mark også en intern kursusweekend kaldt “Vintermødet” i november i Odense. Denne 
weekend blev brugt på at give de frivillige mulighed for at udvikle deres kompe-
tencer inden for forskellige områder, som både kan komme dem selv og foreningen 
til gode. Vintermødet var også afslutningen på det uge lange besøg fra NASA, hvor de 
frivillige havde glæde af to særoplæg.
I det forgangne år har der også været fokus på de frivillige, bl.a. ved at der for første 
gang blev sendt en fysisk julehilsen og lille julegave til hver frivillig, som en anderken-
delse af deres indsats i år 2014.
Når vi ser tilbage på året, er vi meget stolte af det, som vi har opnået. Vi ser frem 
til 2015 med håb, om at UNF vil blive ved med at vokse og udvikle sig – det har både 
tidligere, nuværende og fremtidige frivilliges hårde slid fortjent!
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UNF året i billeder
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UNF ScienceCamps
UNF ScienceCamps er naturvidenskabelige sommerskoler, 
og de er uden tvivl den formidlingsmæssigt største årlige 
begivenhed i UNF. I sommeren 2014 blev der afholdt fem 
UNF ScienceCamps med et samlet deltagerantal på 208 
unge fra hele landet.

Sommerens UNF ScienceCamps var alle målrettet elever på 
de gymnasielle uddannelser og på alle sommerens camps 
blev deltagerne udvalgt baseret på deres motivation og en-
gagement. Det er vigtigt for UNF, at udvælgelsen sker på 
baggrund af interesse, motivation og lysten til at lære, frem 
for talent og karakterer.

En typisk UNF ScienceCamp er opbygget med 
et fagligt program, der benytter forskellige 
formidlingsmetoder - fx laboratorieundervis-
ning, teoretiske øvelser, foredrag og stud-
iebesøg, til at introducere deltagerne for 
campens tema. Ofte er det UNF’s egne ar-
rangører, som står for størstedelen af under-
visningen på campen - ung til ung formidling 
er en af UNF’s store kompetencer.

Det faglige program er ofte kombineret med et socialt program, for at ryste del-
tagerne sammen udenfor undervisningslokalerne.

På en UNF ScienceCamp overnatter og spiser deltagerne og de frivillige sammen hele 
ugen, hvilket er med til at give et rigtig godt 
fællesskab. Når deltagerne rejser hjem har de 
fået et værdifuldt netværk af ligesindede og 
en oplevelse for livet.
Deltagernes egenbetaling holdes på 500 kr., 
så alle kan være med. De resterende udgifter 
dækkes gennem sponsorater fra gavmilde fir-
maer og fonde.
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UNF CHEMISTRY CAMP
Chemistry Camp havde 45 deltagere og blev afholdt i uge 29 på Kemisk Institut 
på Aarhus Universitet. På campen var der undervisning indenfor følgende emner:  
syntese kemi, polymer kemi, analytisk kemi, uorganisk kemi og molekylær gastronomi.

UNF FYSIK CAMP
Fysik Camp havde 42 deltagere og blev afholdt i uge 31 på Institut for Fysik og As-
tronomi på Aarhus Universitet. På campen var der i undervisningen fokus på kvante-
mekanik, relativitetsteori, astrofysik og etik.

UNF MATEMATIK CAMP
Matematik Camp havde 47 deltagere og blev afholdt i uge 30 på Institut for 
Matematiske Fag på Københavns Universitet. På campen blev der undervist i om-
råderne: talteori, uendelige rækker og logik.

UNF SCIENCE SHOW CAMP
Science Show Camp havde 48 deltagere og blev afholdt i uge 28 på Syddansk Uni-
versitet. På campen blev der undervist i formidling af naturvidenskabelige teorier 
gennem et science show.

UNF SOFTWARE DEVELOPMENT CAMP
SDC havde 30 deltagere og blev afholdt i uge 29 på Danmarks Tekniske Universitet.
På campen var der undervisning i udvikling af apps til computere og telefoner.
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Året i lokalforeningerne

AARHUS

UNF Aarhus har i 2014 oplevet en tilbagegang i både personlige medlemmer og til-
hørere til foredrag i forhold til 2013. Sæsonen efteråret 2014 led under aflysning af 
mange arrangementer, og der har ikke været afholdt ligeså mange workshops og 
studieture som tidligere. Dog var de afholdte workshops meget populære - bl.a. en 
weekend med fysik for folkeskoleelever og en dag i slik og lækkeriernes tegn.

UNF Aarhus har kunnet byde velkommen til over 2400 tilhørere i 2014: Holger Bech 
Nielsen kunne tale for fulde huse to gange på én aften, og UNFs protektor, HKH  
Kronprinsesse Marys far, John Donaldson, holdt foredrag om matematikkens mange 
anvendeligheder. 2014 var også året, hvor der igen kunne bydes velkommen til Dr. 
Ravi Margasahayam fra NASA, som kunne inspirere tilhørerene med sine fortællinger.

UNF Aarhus havde igen i år tilbud til folkeskolens ældste klasser på programmet, 
heriblandt foredrag og en workshop, som rykkede ud af huset. Aarhus’ egne frivillige 
brænder fortsat for formidlingen på denne front.

KØBENHAVN

UNF København har haft stor succes med deres arrangementer i 2014: Der er afholdt 
59 arrangementer og de nåede ud til 5247 mennesker. Det er en stigning på over 23 
% i forhold til 2013.

København ser sig selv som meget progressive og har derfor forsøgt sig med en ny 
type arrangement i 2014, nemlig ScienceSlam – en konkurrence, hvor deltagerne 
battler på videnskabelige emner. De har også haft stor succes med folkeskolearrange-
menter, som har været fuldt booket hver gang.

Som et led i udviklingen har de hyret en konsulent til at hjælpe med udarbejdelsen af 
en vision og en strategi, da de ser det som kernen i en sund forening. Fremadrettet 
skal redskaberne herfra være med til at skabe en stærkere og mere fremtrædende 
forening gennem de næste generationer af lokalbestyrelser.

UNF København glæder sig til 2015, og håber på en masse nye og spændende udfor-
dringer! 
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ODENSE

For UNF Odense har 2014 været et spændende år, hvor der bl.a. blev indført en 
ny medlemsstruktur, som er blevet taget godt imod og har lettet arrangørernes  
arbejdsgang. Årets foredrag har haft stor opbakning og er kommet godt rundt om 
det naturvidenskabelige felt med bl.a ”Eksplosivstoffer” og ”Rum, tid og Einstein”. 
Studieturene har dog ikke haft den håbede opbakning. En studietur til Fuglsang Bryg-
geri fremhæves dog som særlig succesfuld. 

I sommeren var de vært for UNF Science Show Camp med 45 deltagere, der alle 
brændte for naturvidenskab og formidling heraf. UNF Odense har, ligesom de an-
dre UNF-foreninger, haft æren af et besøg af NASA-ingeniør Dr. Ravi Margasahayam, 
hvilket bl.a. havde positiv effekt på udkantsdanmark, idet Ribe Gymnasium i den 
forbindelse blev medlemsgymnasium.

Alt dette ville naturligvis ikke kunne lade sig gøre uden et fantastisk samarbejde med 
Syddansk Universitet. I løbet af året har universitetet tilsluttet skærme rundt om på 
campus, som har gjort det muligt at skabe endnu større fokus på lokalforeningens 
arrangementer.

AALBORG

I 2014 afholdte UNF Aalborg 25 arrangementer og formåede næsten at fordoble 
antallet af medlemmer. Der har været kontakt med alle medlemsinstitutioner, så alt 
information på kontaktlærere osv. har fået en tiltrængt opdatering. 

Der er blevet arbejdet med synligheden på facebook og til events som studiestart og 
DSE messen, hvorfra de har fået positiv opmærksomhed, men også inputs til hvordan 
de kan blive endnu mere synlige. 

Aalborg vandt for andet år i træk AAU’s boatrace og deltog i UNIrun – begge dele gav 
god reklame for foreningen, på en måde der viste folk, at UNF også er en forening, 
hvor det sociale spiller en rolle. 

I løbet af året har et bankskifte også været på tale, da den nuværende bank efter-
hånden kræver en hel del for at skifte kontoadgang. 

2014 sluttede af med en udfordring da AAU gav besked om opsigelsen af lejemålet af 
UNF’s foredragsauditorium. Dette medførte en rykning af sæsonstart i 2015, så der 
kunne findes nye lokaler. Dog har en god kommunikation med AAU gjort det muligt 
at finde nye lokaler.
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Besøg fra NASA

I uge 47 (17.-22. november 2014) kørte UNF landet rundt med 
NASA-ingeniør Dr. Ravi Margasahayam fra Kennedy Space Cen-
ter (KSC). Han var i Danmark for at inspirere næste generation 
af rumforskere og astronauter. Det blev til i alt ni foredrag 
på gymnasier, fire offentlige foredrag på universiteterne og 
to særlige oplæg for UNF’s frivillige; i alt mere end 3.000 til-
hørere.

Ravi har arbejdet for NASA i 25 år og kommer oprindeligt fra 
Indien. Under NASA’s rumfærgeprogram var han ansvarlig for 
det sidste, kritiske skridt inden hver affyring, hvor rumfærgen 

monteret på løfteraketter og brændstoftank, blev transporteret ud til affyringsplat-
formen og klargjort til nedtælling. I dag leder han det panel ved KSC, som sikkerheds-
godkender alt udstyr, der opsendes til Den Internationale Rumstation. Samtidigt er 
han NASA’s førende ekspert i støj og vibrationer i forbindelse med raketopsendelser. 
Ravi er en kendt og dygtig formidler. Han har rejst verden rundt i over 25 lande som 
KSC’s uofficielle “rum-ambassadør”. Det er tredje gang, Ravi gæster UNF og Danmark 
– senest i 2009 i forbindelse med UNF Astro Camp. 
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International
Året 2014 har været et meget stille år for UNF International. UNF deltog i Expo Sci-
ence Europe (ESE) i september, hvor der var diverse workshops og møder. Under ESE 
blev MILSET Europas generalforsamling afholdt, hvor der blev valgt en ny komité for 
MILSET Europa.

Young Citizens Conference (YCC) med emnet: landbrug, blev forsøgt afholdt i Køben-
havn, men blev aflyst pga. planlægningsproblemer.

I 2015 vil UNF International fokusere mere på at informere lokalforeningerne i UNF 
om workshops som YCC.

Web

Webgruppen er ansvarlig for drift, udvikling og support af UNF’s IT-systemer. Det 
indebærer den eksterne hjemmeside, intranet, filarkiv og mailservice for de frivillige 
samt serverpark.

I 2014 påbegyndte webgruppen et komplet redesign af UNF’s hjemmeside og in-
tranet samt den bagvedliggende datastruktur. Det nuværende system stammer til-
bage fra årtusindskiftet, med undtagelse af hjemmesidedesignet, som er fra 2007. 
Det har i de senere år vist sig at være stadig mere arbejdskrævende at vedligeholde, 
og en nyudvikling har været på tale i nogle år.

En ny, objektorienteret datastruktur er nu på plads, programmeret i Python-frame-
worket Django. Udviklingen af det nye intranet er påbegyndt, og i samarbejde med 
designfirmaet KathArt er webgruppen gået i gang med at skabe et nyt grafisk udtryk 
til den eksterne hjemmeside.

Størsteparten af arbejdet i webgruppen udføres af en lille håndfuld frivillige med 
vidt forskellig baggrund, spredt rundt i landet. En af de største udfordringer i 2015 
bliver at få involveret flere, gerne yngre kræfter i gruppens arbejde, så det sikres at 
erfaringerne bliver ført videre og alle projekterne bliver fulgt til dørs.
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Regnskab 2009Sekretariatet
Arbejdet i UNF har altid været baseret på frivillige kræfter, og alle resultaterne skyl-
des udelukkende de frivilliges hårde arbejde. 

De senere år er de administrativt tunge opgaver begyndt at fylde mere og mere i de 
frivilliges arbejdstid. Der har derfor i små syv år været et ønske om, at flytte disse op-
gaver væk fra de frivillige, og over på et lønnet sekretariat. Vi ønsker at de frivilliges 
værdifulde arbejde og engagement bruges for vores formål; at udbrede naturviden-
skaben, af unge til unge. Ved en sådan opdeling, undgår vi at de frivilliges arbejde, og 
ikke mindst engagement, drukner i de administrative opgaver som der skal udføres.

På den baggrund var et af den afgående landsbestyrelsens store drømmeprojekter; 
oprettelsen af et sekretariat. Efter en grundig undersøgelse og viderebygning af 
tidligere års arbejde, kunne vi i midten af oktober ansætte en lønnet sekretær for, i 
første omgang, en prøveperiode frem til slutningen af februar 2015.

En opstart af et så stort projekt, er altid forbundet med en forholdsvis lang ind-
køringsperiode, hvilket, som forventet, har givet en hel del arbejde ift. implementer-
ingen. Arbejde som i løbet af det kommende år gerne skulle begynde at give pote, og 
virkelig begynde at vise de mange fordele som vi allerede er begyndt at kunne ane.
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Foreningens hovedaktivitet
Foreningens hovedaktiviteter er afholdelse af ScienceCamps, foredrag og studi-
eture for at fremme interessen for, og kendskabet til, naturvidenskab og teknologi, 
fortrinsvis blandt unge.

Usædvanlige forhold
Foreningen har ikke i indeværende år haft usædvanlige forhold.

Eventuel usikkerhed ved indregning og måling
Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling af indtægter og omkost-
ninger samt aktiver og passiver.

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningen har i 2014 haft en forøgelse af de landsdækkende udgifter, blandt som 
følge af oprettelsen af et sekretariat. Der har ligeledes været uventede udgifter 
til en ScienceCamp, som var nødsaget til at lukke. Ledelsen har endvidere haft et 
ønske om nedbringelse af egenkapitalen, da vi som en non-profit organisation ej 
ønsker at gemme flere midler end højst nødvendigt. Årets resultat på kr. -102.626 
vurderes på den baggrund, som tilfredsstillende.
Balancen udviser en aktivmasse på kr. 939.772 og en egenkapital på kr. 730.241.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er fra statustidspunktet og til dags dato ikke indtrådt forhold, der vil kunne for-
rykke vurderingen af nærværende årsregnskab.

Forventninger til fremtiden
For året 2015 forventer foreningen en fortsat nedbringelse af egenkapitalen. Det 
ønskes at denne svarer til i omegnen af halvanden års drift.

Regnskab 2014 - Ledelsesberetning
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Regnskab 2014 - Resultatopgørelse
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Regnskab 2014 - Driftsudgifter
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Regnskab 2014 - Balance pr. 31. december 2014
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Tak til alle UNF’s frivillige!



www.unf.dk

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) arbejder for at udbrede 
interessen for, og kendskabet til, naturvidenskab og teknologi, fortrinsvis 
blandt unge. UNF har lokalafdelinger i de større universitetsbyer, og de fleste 
medlemmer er unge på en gymnasial uddannelse. Foreningen arrangerer bl.a. 
foredrag, studiebesøg og UNF ScienceCamps. Alle aktiviteterne arrangeres af 
frivillige, primært universitetsstuderende. HKH Kronprinsesse Mary er protektor 
for foreningen.

Den afgående bestyrelse

Bestyrelsen takker af

Danmark

Der har i det forgangne år i UNF Danmark været nok at se til. Som beskrevet i denne 
årsberetning anno 2014, så har UNF stået bag store og små naturvidenskabelige formi-
dlingsaktiviteter. UNF har afholdt hundredevis af arrangementer på lokalt-, nationalt- og 
internationalt plan, og afholdelsen af disse havde været umulig uden et solidt fundament 
i form af hele foreningen og alle de mange frivillige arrangører, som brænder for natur-
videnskaben.

Med disse ord vil vi som aftrædende bestyrelse i UNF Danmark gerne takke for et år med 
masser af spændende udfordringer og arbejdsopgaver. En speciel tak skal lyde til vores 
sponsorer for økonomisk støtte; til Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, 
Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet for deres opbakning 
til vores aktiviteter og slutteligt et stort tak til alle de frivillige UNF'ere i hele landet.

UNF
ÅRSBERETNING 2014
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