UNF

ÅRSBERETNING 2015

Årsberetning
UNF Danmark 2015

Danmark
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
www.unf.dk

Årsberetning for 2015

“UNF´s formål er at fremme interessen for, og kendskabet til, naturvidenskab og teknologi, fortrinsvis
blandt unge.”

Indholdsfortegnelse
Formandens beretning....................................................................................................................3
Foreningen UNF..................................................................................................................................4
Vidste du? ...........................................................................................................................................5
Året i landsforeningen ....................................................................................................................6
UNF-året i billeder .............................................................................................................................7
UNF ScienceCamps ............................................................................................................................8
Samarbejde med Sverige..............................................................................................................10
Internationalt..........................................................................................................................11
Web............................................................................................................................11
Året i lokalforeningerne...............................................................................................................12
Indførsel af frivilligerklæringen.................................................................................................14
Ledelsesberetning............................................................................................................15
Regnskab 2015.................................................................................................................................16
Bestyrelsen takker for et godt år .......................................................................................20
Redaktion:
Layout:
Oplag: 		
Trykkeri:

Nicolai V. Bærentsen
Kirstine Louise Bendtsen, Milena Laban og Nicolai V. Bærentsen
200
VesterKopi.dk

© 2016 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

UNF DANMARK ÅRSBERETNING 2015

Formandens beretning
Endnu et år er gået i UNF, og endnu en gang har det været et travlt et af
slagsen med næsten 150 arrangementer på landsplan. Traditionen tro
blev der plads til foredrag for både gymnasie- og folkeskoleelever, studiebesøg til spændende danske virksomheder samt workshops, hvor deltagerne kunne få fingrene helt ned i de naturvidenskabelige discipliner.
For 13. år i streg løb UNF ScienceCamps af stablen, og denne sommer bød på hele ni af slagsen — flere end nogensinde før. Bland
disse var både klassiske camps som Matematik, Biotech og Game
Development Camp for gymnasieelever, men også Discovery Camp for grundskolens ældste
klasser. Herudover var UNF for anden gang vært for International Science Summer Camp
(ISSC) under den internationale paraplyorganisation MILSET, med deltagere fra hele verden.
De i alt 415 deltagere fik hver især mulighed for at fordybe sig i et specifikt emne sammen
med andre unge i en uge i sommerferien. Sommerens camps udklækkede også et friskt kuld
af frivillige, som nu er i fuld gang med til at afholde og forberede nye aktiviteter i 2016.
Økonomisk har UNF Danmark, efter et budgetteret underskud i 2014, haft overskud i år.
Dette var ønskværdigt, fordi tilskudsreglerne for støtten fra Dansk Ungdoms Fællesråd
(DUF), er ved at undergå en omfattende revision. DUF-støtten udgør hovedparten af driftsmidlerne i UNF, og med denne usikkerhed om den fremtidige økonomi, valgte bestyrelsen
at fokusere særligt på at begrænse drifts- og administrationsudgifter i landsforeningen.
I 2014 blev et landsdækkende sekretariat oprettet, men vi har desværre måttet sande, at
på nuværende tidspunkt – uden økonomi og opgaver til en fuldtidsstilling – var det ikke realistisk at fastholde personer med de kompetancer vi efterspurgte. Sekretariatsprojektet er
derfor sat i bero for nu. Ved udgangen af 2015 baserer UNF sig endnu engang på udelukkende frivillige kræfter, men beriget med ny erfaring, er foreningens dedikerede frivillige klar
til at takle fremtidens udfordringer. Ved den ordinære generalforsamling i 2015 blev en vision vedtaget for landsforeningen, lydende: ”UNF ønsker at bistå unges naturvidenskabelige
dannelse og samtidig være samlingspunkt for unge med naturvidenskabelig interesse. UNF
vil, at de unge bliver samvittighedsfulde samfundsborgere med en kritisk tilgang til problemstillinger og debatter i verden omkring dem.” I naturlig forlængelse af dette arbejde,
har vi i 2015 arbejdet med udformningen af strategiske målsætninger for foreningen, så
vi kan arbejde sammen om at bidrage til næste generations naturvidenskabelige dannelse.

Milena Laban
Formand, 2014–2016
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 interessen 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 12.700 tilhørere i 2015 og UNF har i dag fire selvstændige lokalforeninger i Aalborg (siden 1999), Aarhus (siden 1996), Odense (siden 1999) og
København (siden 1944). Desuden driver UNF København satelitforeningen UNF
Bornholm. I 2002 blev landsforeningen UNF Danmark oprettet for bl.a. at koordinere 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 universitetsstuderende, 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 protektorat. 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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Vidste du at...?
UNF er Skandinaviens største udbyder af ScienceCamps, og blandt de førende i
Europa!
Sidste år kunne UNF Aarhus holde 20 års fødselsdag, men selve UNF
er over 70 år på bagen.
UNF Danmark har afholdt 63 camps siden 2002
– med i alt 2.731 campdeltagere!
På landsplan var der 149 arrangementer i 2015
– med ca. 12.700 deltagere!
UNF´s hjemmeside www.unf.dk havde 100.628 unikke brugere, som
tilsammen brugte 257.869 sidevisninger i 2015!
Antallet af sider på hjemmesiden som hver besøgende klikker
rundt på er steget med 6,75% fra 3,33 til 3,55.
I takt med at folk besøger vores hjemmeside mere og
mere skifter de også til mobile devices.
Faktisk er der hele 50 % flere login fra mobiler og 25% fra tablets.
UNF er ingenting uden de frivillige
– der har været over 1000 siden UNF Danmarks oprettelse,
og lige nu er vi over 300!
De 63 ScienceCamps har tilsammen kostet 10.210.353 kr.!
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Året i landsforeningen
Til generalforsamlingen 2015 blev der valgt en ny bestyrelse på 6 medlemmer. Året
og arbejdet har i høj grad været præget af at fortsætte det arbejde der blev søsat
året før.
Vi har også arbejdet videre med det visions- og strategiforløb der blev opstartet
sidste år, og som der blev idegenereret til på årets sommermøde. Vi er desuden begyndt at arbejde med politiske målsætninger og håber at den kommende bestyrelse
vil fortsætte dette arbejde da det er et af de næste trin i processen om at udvikle
foreningen.
I det forgangne år slog vi også rekorden for flest afholdte Science Camps med hele ni
stykker, inde for emnerne: bioteknologi, matematik, fysik, kemi, international, spiludvikling, computer science og nano. Desuden blev folkeskolecampen genoplivet i form
af Discovery Camp, alt samme noget I godt alle kan være stolte af.
På årets sommermøde var der stor interesse for at være arrangør selvom ikke alle ønsker kunne imødekommes blev der opstartet 5 camps, som det går rigtig godt for, og
endda to nye camp koncepter - hhv. Environment og Kemi, Miljø og Biologiteknologi.
I efteråret bliver der sædvanligvis afholdt en kursusweekend under navnet ‘vintermøde, men dette har desværre ikke været muligt i det forgange år da en stor del af
UNF Danmarks støtte, som vi modtager af vores paraplyorganisation DUF, har været
i fare for at blive sparet væk. Vi har derfor haft stort fokus på at bibeholde den økonomiske stabilitet i foreningen på trods af en markant risiko for at få færre midler
over de næste par år.
Efter et år med sekretariatet og to forskellige ansatte har vi måtte indse at der ikke
er økonomi til at fortsætte, selvom vi gerne har ville gøre dette. Det har været en
stor hjælp at have en ansat til at tage sig af mindre administrative opgaver, men
dette har ikke været muligt længere. Vi i stedet for fået en dedikeret bogholder til
at tage sig at de opgaver som sekretariatet tog sig af i forbindelse med bogføring.
Vi har nu også været i gennem det første år med frivilligerklæringen, som må siges
at være en success. Efter det første år har størstedelen af de frivillige underskrevet
den, og selvom den sagtens kan bruge et par ændringer har det været stor forståelse
overfor den blandt de nye arrangører efter årets camps.
Årets bedrifter vidner om at foreningen bliver ved med at vokse, noget vi kun kan
påskønne og glædes over. Vi ser frem til 2016 og håber på lave en masse spændende
arrangementer og tiltag sammen med jer alle.

6

UNF DANMARK ÅRSBERETNING 2015

UNF-året i billeder

Følg os på de sociale medier

/UNF.Danmark og

#UNFDanmark #UNFScienceCamp
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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 2015 blev der afholdt ni UNF
ScienceCamps med et samlet deltagerantal på 415 unge fra
hele landet.
Sommerens UNF ScienceCamps var både målrettet elever
på de gymnasielle uddannelser og elever i folkeskolens udskoling. På alle sommerens camps blev deltagerne udvalgt
baseret på deres motivation og engagement. 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 laboratorieundervisning, teoretiske øvelser, foredrag og studiebesøg, til at introducere deltagerne for
campens tema. Ofte er det UNF´s egne arrangører, som står for størstedelen af undervisningen på campen - ung til ung formidling
er en af UNF´s store kompetencer.
Det faglige program er kombineret med et socialt program, for at ryste deltagerne
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 firmaer og fonde.
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UNF BIOTECH CAMP
Biotech Camp havde 60 deltagere og blev afholdt i uge 31 på Institut for Molekylærbiologi og genetik på Aarhus universitet.
På campen var der undervisning indenfor emnerne: transfektion, krystallografi, kloning og proteinoprensning.

UNF FYSIK CAMP
Fysik Camp havde 55 deltagere og blev afholdt i uge 31 på Københavns Universitet. På
campen var der i undervisningen fokus på astro-, klima-, partikel- og kernefysik samt
elektromagnetisme.

UNF MATEMATIK CAMP
Matematik Camp havde 51 deltagere og blev afholdt i uge 30 på på Danmarks
Tekniske Universitet. På campen blev der undervist i områderne: fraktaler, lineær
algebra, sfærisk geometri og spilteori.

UNF GAME DEVELOPMENT CAMP
Game Development Camp havde 48 deltagere og blev afholdt i uge 29 på The Animation Workshop i Viborg. På campen blev der undervist i programmering, 2D, 3D og lyd.

UNF COMPUTER SCIENCE CAMP
Computer Science Camp havde 47 deltagere og blev afholdt i uge 29 på Datalogisk
Institut på Københavns Universitet.
På campen var der undervisning i programmering, algoritmik og computersikker.
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UNF ScienceCamps
DISCOVERY CAMP
Discovery Camp blev afholdt i uge 32 på Aarhus Universitet, med 44 deltagere. For
første gang i flere år tilbød UNF en folkeskole camp, hvilket var til stor glæde for deltagere og forældre, som i høj grad efterspørger arrangementer for folkeskoleelever.
Campens faglige område var: matematik, fysik og bioteknologi.

CHEMISTRY CAMP
Chemistry Camp havde 40 deltagere og blev afholdt i uge 29 på Syddansk Universitet.
Campen havde 40 deltagere som blev undervist i emnerne: NMR, organisk kemi og
‘virkelighedens CSI‘.

NANO CAMP
Nano camp havde 32 deltagere og blev afholdt på iNANO på Aarhus Universitet i uge
30. Campen havde fokus på emnerne: AFM, solceller og DNA-origami.

INTERNATIONAL SUMMER SCIENCE CAMP
Igen i år fik UNF lov at være vært for International Summer Science Camp, gennem
den internationale paraplyorganisation MILSET. Campen blev afviklet i uge 32 på Aalborg Universitet i København, med 39 deltagere.

Sverige
I år har UNF fået yderligere tilknytning til landet på den anden side af Øresund. Med
andre ord har vi genoptaget forbindelsen med Förbundet Unga Forskare, og fået
en ny kontakt: Rays. Förbundet Unga Forskare er en forening som årligt afholder
konkurrencen Utställningen Unga Forskare, SIYSS, sommerforskerskoler, og meget
mere. Den findes for at udvikle unges interesse for naturvidenskab og teknik, og
har eksisteret siden 1970´erne. Rays, Research Academy for Young Scientists, er
en organisation som hvert år, siden 2010, afholder en 4 ugers lang sommerforskerskole, i stil med RSI(Research Science Institute, MIT), hvor man bliver tildelt et forskningsprojekt som man udfører, skriver rapport om, og fremlægger ved Tekniska
Museet i Stockholm. Fremtidige samarbejdsmuligheder er mange, men indtil videre
har vi diskuteret erfaringsudveksling, og samarbejde med internationale forelæsere.
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International
I året der er gået har UNF afholdt ISSC 2015 og deltaget i ESI 2015. Derudover blev et
dokument om de forskellige tilbud som MILSET har, sendt ud til alle lokalbestyrelser.
ISSC 2015 var en meget flot afholdt camp med mange internationale deltagere. UNF
har fået stor ros for at klare campen og redde konceptet. Ved deltagelsen til ESI 2015
var MEM og JEP (som frivillig uden om UNF budget) med, til ESI 2015 var der generalforsamling for både MILSET og MILSET Europa. Ellers har det været et stille år for
international, der har været afholdt møder, men på mange punkter grundet faldende
passion fra MEM er der ikke sket meget på fronten med at få en rigtig gruppe op og
køre. Det håbes at den nye koordinator kan bygge videre på det “good will” der er
skabt og på den baggrund kan UNF vokse videre.

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 vi et komplet redesign af UNF´s hjemmeside og intranet samt
den bagvedliggende datastruktur. Det nuværende system stammer tilbage fra årtusindskiftet, med undtagelse af hjemmesidedesignet som er fra 2007. Det har i de
senere år vist sig stadigt 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-frameworket Django. Udviklingen af det nye intranet er påbegyndt, og i samarbejde med
designfirmaet KathArt er vi gået i gang med at skabe et nyt grafisk udtryk til den
eksterne hjemmeside. Vi regner pt. med at være klar til at lancere vores nye hjemmeside i den nye sæson.
Størsteparten af arbejdet i webgruppen udføres af en lille håndfuld frivillige med vidt
forskellig baggrund, spredt rundt i landet. En af vores udfordringer i 2016 bliver at få
involveret flere, gerne yngre kræfter i gruppens arbejde, så vi sikrer at erfaringerne
bliver ført videre og alle projekterne bliver fulgt til dørs.
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Året i lokalforeningerne
AARHUS Kirstine Louise Bendtsen var formand i Aarhus i 2015
Vi har arbejdet meget på at få flere, unge frivillige med i foreningen. Der har især
været fokus på, at afholde flere sociale arrangementer. I 2015 har vi blandt andet afholdt julefrokost, grillaftener, julebingo og revyforberedelse. Alle arrangementerne
har været store succeser, og vi har oplevet, at flere unge er kommet med i foreningen.
Det har ofte været et problem, at den nye bestyrelse starter fra nul, når de overtager
posterne. Derfor har vi bestræbt os på, at nedskrive alle procedurer, så fremtidige bestyrelser kan nyde godt af det. Dette har resulteret i, at bestyrelsen er blevet meget
glad for at bruge Asana, hvor alle ”ikke-engangs-ting” bliver overført til en drejebog.
Vores sidste mål, et mere professionelt økonomisk overblik, stammer fra, at bogføringen har været ført i excel-ark tidligere. For at gøre det mere professionelt, har
vi fulgt i UNF Danmarks fodspor og benytter os af E-conomic. En I-Zettle er blevet indkøbt sammen med en tablet, for at vi kan tilbyde deltagere, at de kan betale medlemskontingent og indgangsbilletter med dankort. Vi har fået hele 40 gymnasier som
medlemmer, og valgt at bruge midler på både click-dåser med pastiller og periodiske
systemer, begge til udlevering til arrangementer.

KØBENHAVN Emil Hoffman Kozuch var formand i København i 2015
Vi har siden september haft en lønnet fundraiser/sekretær, som har søgt sponsorater samt haft nogle administrative opgaver. Da hun stopper til marts, og ikke har
mulighed for at forlænge kontrakten, holder vi op med at have en ansat. For at
evaluere på projektet, så har det vist sig at der virkelig er meget potentiale i det,
men at vi har brug for flere penge for at kunne opretholde en ansættelse, da vi
helst skal være i stand til at betale fuld løn før vi kan fastholde erfarne personer.
Vi har et ønske om at kunne udtale os om samfundet generelt og have nogle holdninger til hvad der sker omkring os. Vi har derfor forberedt et forslag til holdningsprogram som generalforsamlingen skal stemme om.
Vi har opstartet et projekt sammen med Ung Energi om at afholde en klimaweekend til
april. Ung Energi står for det faglige mens vi står for det praktiske. Vi har ca. 40.000,00
kr i sponsorindtægter samt et ret erfarent crew, så projektet ser meget lovende ud.
Masterclass er som sådan ikke et nyt projekt, da vi også afholdte det sidste år, men i
år er vi gået skridtet videre, og har fra starten af sammensat et crew som skulle stå
for det, samt at vi nu har fået to folkeskoler med på idéen.

12

UNF DANMARK ÅRSBERETNING 2015

ODENSE Maria Lyngby Karlsen var formand i Odense i 2015
I UNF Odense har vi i 2015 igen haft en stor opbakning til vores arrangementer. Vi
har haft foredrag med en bred vifte af naturvidenskabelige emner lige fra ”Antik
matematik” til ”Alkymi til kemi”. Ud over dette har der også været plads til afholdelse
af workshops. Her har deltagerne bl.a. kunne prøve kræfter med at identificere forskellige uorganiske forbindelser, og gymnasieelever har haft en unik mulighed for at
få inspiration til, hvad de skulle skrive om i deres SRP i vores SRP workshop. Med studieture til ”NORD”, det gamle kommunekemi, og til partikelacceleratoren i Hamborg har
vi i år også oplevet en stor interesse for vores studieture.
Sommeren 2015 har i UNF Odense også været travl. Først på sommeren havde vi UNF
Chemistry Camp med en masse engagerede deltagere der alle brændte for kemi. Senere på sommeren var vi i UNF Odense vært for UNF´s sommermøde og fik næste års
ScienceCamps skudt godt i gang. Hverken foredrag, workshop eller arrangementer i
løbet af sommeren ville dog have været muligt hvis det ikke var for det unikke samarbejde som vi har med Syddansk Universitet. Universitetet er også med til at sprede
budskabet om vores foredrag ved at poste dem på deres facebook side, noget vi fra
UNF Odenses side er meget taknemlige for.

AALBORG Søren Aksel Helbo Bjergmark var formand i Aarborg i 2015
UNF Aalborg har i 2015 lavet foredrag med større almen interesse. Gennemsnittet
for antallet af deltagere til foredragene har i 2015 (40) været næsten dobbelt så høj
i forhold til 2014 (25), hvilket har været en af bestyrelsens målsætninger at forbedre.
Antallet af deltagere i 2015 (627) har været på samme niveau som i 2014 (646),
hvorimod antallet af foredrag (15) er det laveste registrerede på intranettet for UNF
Aalborg. Dette skyldes planlægningsproblemer. UNF Aalborg fik derudover ikke trykt
et sæsonprogram for forårssæsonen.
Problemerne med antallet af foredrag skyldes også færre arrangører, da flere ældre
arrangører har forladt foreningen på kort tid. Bestyrelsens primære målsætning er
derfor at skaffe flere nye arrangører til foreningen.
Den negative udviklingen ser dog ud til at vende, og til forårssæsonen i 2016 er der
planlagt 16 foredrag, hvor mange af dem har meget brede målgrupper. Aktiviteten
på vores Facebook-side viser desuden i øjeblikket en rigtig høj interesse for UNF Aalborgs foredrag.
UNF Aalborg har også foretaget en gennemgående opdatering af vedtægterne i 2015.
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Regnskab 2009
Frivilligerklæringen
Der har i et stykke tid været snak om at udarbejde en frivilligerklæring så man som
frivillig har et bevis for det stykke arbejde man lægger i foreningen, i stil med det
deltagerbeivs man modtager efter en camp. En frivilligerklæring giver på den måde
mulighed for at vedlægge dokumentation på ens engagement i Danmarks foreningsliv ved ansøgninger til studier, jobs ol.
I efteråret 2014 blev der udarbejdet et udkast til frivilligerklæringen, som siden hen
blev videreudviklet til det eksemplar der, med kæmpe opbakning, blev stemt igennem på generalforsamlingen 2015.
Frivilligerklæringen blev dernæst implementeret i forbindelse med afholdelse af sommerens camps, hvor næsten alle frivillige fik underskrevet en erklæring og ligeledes
blev den sendt ud til alle grupper under UNF Danmark. Ved udgangen af 2015 havde
størstedelen af de frivillige underskrevet den.
På trods af en relativ hurtig indførelse eller måske netop derfor kommer det ikke bag
på nogen at den trænger til et par modificeringer, for at den kan udtrykke netop det
er målet med den. Ikke desto mindre er det noget vi i UNF Danmark håber kan være
et af de tiltag der vil holde ved i mange år, og som på lang sigt kan være med til at
forbedre det UNF vi alle arbejder så hårdt på at gøre fantastisk.
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Regnskab 2015 - Ledelsesberetning
Foreningens hovedaktivitet
Foreningens hovedaktiviteter er afholdelse af Science Camps, foredrag og studieture der har som mål 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 omkostninger, samt aktiver og passiver.

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold
De landsdækkende udgifter har sammenlignet med tidligere været lavere, særligt
fordi der kun blev afholdt to landsmøder og at prisen for nyt hjemmesidedesign
blev væsentlig lavere end først antaget. Herudover blev sekretariatet desværre
også nedlagt i efteråret, hvilket også bidrog til lavere administrative udgifter. En
begrænsning af udgifterne, og dermed en bibeholdelse af foreningens egenkapital var et ønske fra bestyrelsens side, da tilskudsreglerne for støtten fra Dansk
Ungdoms Fællesråd (DUF), er ved at undergå en omfattende revision. Det er derfor
uvist, hvilken støtte foreningen kan forvente derfra i fremtiden. Dette har en stor
betydning for foreningens fremtidige økonomi, da hovedparten af midlerne til drift
stammer herfra. Årets resultat, med et overskud på kr. 74.901, vurderes på baggrund af den fremtidige økonomiske situation som værende tilfredsstillende.

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

Forventninger til fremtiden
For året 2016 forventer foreningen en afklaring på fremtidige støttemuligheder fra
DUF og vil derfra vurdere, hvordan økonomi forvaltes bedst muligt.
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Regnskab 2015 - Resultatopgørelse
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Regnskab 2015 - Driftsudgifter
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Regnskab 2015 - Balance pr. 31. december 2015
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Tak til alle UNF’s frivillige!
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Den afgående bestyrelse

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Milena
Laban

Danni
Randeris

Majbritt
Luckmann

Caroline
Knabe

Nicolai
Bærentsen

Alberte
Lauridsen

Bestyrelsen takker af
Der har i det forgangne år i UNF Danmark været nok at se til. Som beskrevet i denne
årsberetning anno 2015, så har UNF stået bag store og små naturvidenskabelige formidlingsaktiviteter. 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 naturvidenskaben.
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 kontinuerte opbakning til vores aktiviteter og slutteligt et stort tak til alle de frivillige UNF'ere
i hele landet.
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.

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
Danmark
www.unf.dk

