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Formandens beretning
UNF har været igennem et begivenhedsrigt og progressivt år! 
Med 165 arrangementer på landsplan, 486 frivillige og 1023 
medlemmer rummer foreningen liv og aktivitet som vi traditio-
nelt gør. For det 14. år i streg blev UNF ScienceCamps igen et 
hit for gymnasieskolerne og med de 5 afholdte camps, fik 218 
unikke deltagere en uforglemmelig oplevelse.

Året bød på nye udfordringer og ambitioner, og til den kommende generalforsamling, 
skal der besluttes hvorvidt UNF Vestsjælland og UNF Lyngby skal optages i forenin-
gen. Vi håber at året kan sætte et eksempel på hvordan foreningen kan blive ved med 
at vokse og nå ud med budskabet om at naturvidenskab er for alle og er rigtig sjovt.

Vi har arbejdet på at foreningen skulle stabilisere sig selv i de kommende år øko-
nomisk. Taget hensyn til at foreningens tipsmidler var usikre tidligere på året, var 
det forventeligt at foreningen gik i overskud i 2016. 2017 bør rumme investering 
i foreningens aktiviteter og kompetencer, da det økonomiske fundament er solidt. 
Efterhånden er administrationen blevet rigtig effektiviseret, så man kunne håbe på 
at den efterhånden er nået et minimum i tid og penge.

Den nye hjemmeside og intranet blev lanceret i år efter mange års arbejde, og resul-
tatet så vidt er rigtig godt. Det er stadig en overgangsperiode, men man skal huske 
på, at alt hjemmesidearbejde, kodning og implementering bliver håndteret af frivil-
lige, hvilket vi ikke tror sker mange andre steder i sådan et omfang.

Vintermødet blev genindført i år for at sikre frivilliges kompetencer til deres arbejde 
med arrangementer, drift og udvikling. Vi håber at vintermødet fremover forbliver 
på skemaet, så de frivillige kan blive ved med at dygtiggøre sig selv for at skabe 
bedre arrangementer, frivillige og foreninger.

2016 har været et år hvor udfordringerne blev håndteret, mange ambitioner blev 
nået og nye drømme blev sat i verden. Lad 2017 være mindst lige så effektivt, ud-
viklende og henrivende som i år!

 
Jakob Peter Thorsbro 
Formand, 2016–2017 

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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Året i landsforeningen
Ved generalforsamlingen i 2016 blev der valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen bestod 
af 6 personer, og det blev hurtigt klart, at der var nok at se til. Bestyrelsen har haft 
en lang række opgaver, som der er blevet fokuseret på. Der er selvfølgelig blevet 
fokuseret på at løse mange af de administrative opgaver, som UNF Danmark nu og 
engang står for.

For at sikre, at et nogenlunde fokuseret syn på hvad der skal laves, så blev der valgt 
at fokusere på fire mål: Udvide organisationen, sikre foreningens fremtidige økonomi, 
forøge aktvitetsniveauet samt forbedre kommunikationen.
Fokuseret på at udvide organisationen er en nødvendighed, da DUFs nye regler for 
tilskud nu påkræver, at UNF Danmark for første gang skal have seks lokalforeninger 
for fortsat at få støtte. Med UNF Danmark nuværende fire lokalforeninger centreret i 
Danmarks fire største byer har det været nødvendigt med den udvidelse. Desuden vil 
flere lokalforeninger medfører, at UNF kan komme ud i udkantsdanmark på en måde, 
som vi ikke gør i dag. 

I 2016 blev der afholdt fem ScienceCamps og der er planlagt seks ScienceCamps 
i 2017. Generelt har der ikke været nogen større ændringer på ScienceCamps- 
konceptet med undtagelse af indførsel af et administrationsgebyr, som vi har indført 
for at sikre UNF fremtidige økonomiske stabilitet. Med DUFs nye regler har det virket 
som en korrekt beslutning.
Det er blevet mere og mere tydeligt, at det har været nødvendigt at kigge på  
muligheden for at øge vores aktivitetsniveau. Det er tydeligt at antallet af Science-
Camps har nået et niveau, som er nogenlunde stabilt. Af den grund har vi startet 
UNF Science Festival. Det var det koncept, som var det mest populære koncept til  
sommermødets arrangementsworkshop. Arrangementet er uden for tidspunktet 
hvor ScienceCamps afholdes og dermed går aktiviteterne ikke imod hinanden.
Desuden er der blevet fokuseret på at forbedre den interne kommunikation.  
Heriblandt er processen af planlægningen af camps, som der har været fokus på. Der 
er blevet fokuseret på at inddrage så mange som muligt i processen at planlægge 
camps.

Udover at afholde camps er konceptet med at afholde et vintermøde blevet  
genopstartet for at sikre, at kvaliteten af camps holder et højt niveau.
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UNF ScienceCamps
Det er nok unødvendigt at foreklare hvad en UNF Science-
Camp er, men forklaringen kommer her: UNF ScienceCamps 
er naturvidenskabelige sommerskoler, hvor fokus er på at 
udbrede kendskabet til og interessen for naturvidenskab.  
I sommeren 2016 blev der afholdt 5 ScienceCamps over hele 
landet.

Sommerens UNF ScienceCamps var målrettet elever på de 
gymnasielle uddannelser, men der var også mulighed for at 
deltage som folkeskoleelev på udskolingen. På Sommerens 
camps blev deltagerne udvalgt baseret på deres motiva-
tion 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 laboratorieunder- 
visning, teoretiske øvelser, foredrag og  
studiebesøg, til at introducere deltagerne 
for campens tema. Ofte er det UNFs egne  
arrangører, som står for størstedelen af  
undervisningen på campen - ung til ung  

formidling er en af UNFs 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 Fysik Camp
Fysik Camp 2016 blev afholdt på Aarhus Universitet i uge 28. Der var 44 deltagerer 
fra hele landet, som arbejde teoretisk og eksperimentelt med fysik. Emnerne i 2016 
var blandt andet: kvantemekanik, laserfysik og astronomi. 

UNF KMB Camp
KMB camp foregik i uge 28 på Aalborg Universitet og havde 38 deltagere. Deltagerne 
blev undervist i Kemi, Miljø og Bioteknologi, hvor de selv havde indflydelse på hvad 
de ville arbejde med indenfor de tre fag. Fokus lå på gruppearbejde og på at afprøve 
laboratorieteknikker indenfor områderne.

UNF Matematik Camp
Matematik Camp havde 10-årsjubilæum i 2016. Den blev afholdt i uge 29 på Køben-
havns Universitet. Der deltog 55 matematikglade unge fra hele landet. Emnerne i år 
var klassisk geometri, gruppeteori, uendelighed og elliptiske kurver.

UNF Environment Camp
UNF Environment Camp 2016 blev afholdt på Danmarks Tekniske Universitet i uge 
30. Det var for 30 deltagere og campen omhandlede en lang række emner inden 
miljøteknologi.

UNF Game Development Camp
Game Development Camp var den camp i 2016, som der er blevet afholdt flest gange. 
Campen blev afholdt i uge 30 på DTU. 72 deltagere deltog på Game Development 
Camp i 2016.
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UNF året i billeder
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Året i lokalforeningerne

AARHUS

2016 har været et rigtig spændende år i UNF Aarhus.

Til generalforsamlingen i marts tiltrådte en ny bestyrelse med en kerne af fire  
tidligere bestyrelsesmedlemmer og tre helt nye.  Den nye bestyrelse repræsenterede 
på fin vis den struktur som i disse år findes i UNF Aarhus, hvor mange ældre UNF’ere 
har overdraget arbejdet til nye friske frivillige.  Et af målene for den afgående  
bestyrelse havde netop været at sikre en god overgang og at nogle stod klar til at 
overtage arbejdet. Det er lykkedes og den nye bestyrelse har videreført dette mål 
og arbejdet på at lokke endnu flere til at deltage i fællesskabet. Det har ført til, at 
vi i UNF Aarhus har set langt flere frivillige til vores arrangementer end hidtil. Der 
mangler stadig folk, når det kommer til at tage ansvar for f.eks. foredrag eller andre 
arrangementer, men det er håbet, at dette vil komme, når flere får opbygget erfar-
ing til det. Vi har stadig haft et stærkt fokus på ikke bare at afholde faglige arrange-
menter, men også en masse social hygge som f.eks. grillaften og den traditionelle 
julefrokost.

2016 var også året, hvor UNF Aarhus endnu en gang var vært for årsmødet, som 
trods nogle uforudsete problemer lykkedes ved hjælp af velvilje og flinke hjælpende 
hænder. Det var også årsmødet, hvor vi for anden gang kunne afholde UNF-revy som 
trak smil hos de fleste. Årsmødet blev efterfulgt af en fælles bestyrelsesweekend, 
hvor vi prøvede os med at være uden for AU. Det gik rigtig godt og det vil nok ikke 
være sidste gang, at vi forsøger det.

Målet om at overlevere viden på en god måde, og sikre at denne ikke går tabt, har 
primært været centreret omkring vores drejebog, som i år er kommet på det fælles-
drev som er oprettet for hele UNF. Det er også lykkedes os efter års bestræbelser 
endelig at få oprettet virksomheds-Nem-ID for UNF Aarhus så vi kan få adgang til 
vores e-postkasse.

På arrangementsfronten har året budt på op- og nedture, som dog i det store hele 
har gjort sæsonen ganske fornuftig i sidste ende. Vi har afholdt 25 arrangementer 
fordelt på 22 foredrag, 2 workshops og 1 studietur. Vores besøgsantal for året lig-
ger på 2637, hvilket er et lille fald i forhold til sidste år, og vi har oplevet at en del 
arrangementer i efteråret måtte aflyses pga. for lavt deltagertilmelding. Vi tilskriver 
denne nedgang dels til en generel tendens for deltagelsen til arrangementer og dels 
til en lidt sen udmelding af den nye sæson. Begge dele er noget som der arbejdes på, 
og dette vil forhåbentligt fortsætte i det kommende år også. Vi har også deltaget på 
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en række eksterne arrangementer, hvilket vi håber også vil fortsætte, og vi har lagt 
grundlaget for andre som kan følges op på videre set.

Ej at forglemme har vi i det forgangne år også endnu en gang kunne byde velkom-
men til en af UNF Aarhus’ ældste venner nemlig Dr. Ravi Margasahayam fra NASA. 
Besøget var sponsoreret af VIA University College, som inviterede UNF Aarhus med 
til både at afholde et fælles arrangement i Aarhus, men også til at deltage i et eft-
erfølgende arrangement i Horsens. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med 
VIA i forbindelse med Ravi’s besøg, og det er håbet at vi i fremtiden både vil kunne 
samarbejde med dem igen, og selvfølgelig at vi kan få Ravi på besøg hos UNF igen.

København

UNF København har i 2016 været præget af opstarten af UNF Lyngby, der indtil nu 
har været inde under UNF København, men der har også været plads til både nye  
arrangementer såvel som eksponering samt indførelsen af et holdningsprogram.

I første halvsæson af 16/17-sæsonen havde vi 1359 deltagere til vores arrange-
menter. Dette er et mærkbart fald ift. de seneste år, men kan bl.a. tilskrives at alle  
arrangementer, der er blevet holdt på DTU nu er UNF Lyngbys arrangementer, og at 
vi desuden har haft planlagt færre arrangementer end tidligere år. Der har været 
arrangementsdag her i februar 2017, hvor planlægningen af 17/18-sæsonen er  
begyndt. Vi har 42 arrangementer i støbeskeen pt., hvilket er en klar øgning af  
antallet ift. 16/17-sæsonen, hvor 29 arrangementer er blevet arrangeret.

Vi har både været ude til Kulturnatten i efteråret, hvor vi stod på HCØ sammen med 
Matematisk institut m.fl., været med til Unge Forskere, afholdt Science Slam og været 
til åbent hus arrangement på HTX Sukkertoppen mm. - alle ting, der hjælper os med at 
komme ud til folk og derfor har god PR-værdi. Disse er også ting, vi har planer om at 
fortsætte i 2017 og allerede er i gang med planlægningen af i forskellig grad. 

KlimaKonference blev afholdt i samarbejde med UngEnergi København i 2016 med 
stor succes. Omkring 40 deltagere tilbragte en weekend på DTU, hvor de dystede 
i hold på at løse klimaproblemer. Vi fik tidl. Klima- og Energiminister, Martin Lide-
gaard, ud til præmieoverrækkelsen, og i det hele taget gik arrangementet godt og 
deltagerne var glade. I 2017 vil vi afholde konferencen igen - igen med UngEnergi som 
samarbejdspartnere.

Sommermødet blev holdt i København på Vibenhus Skole i august. Da planen oprin-
deligt var at afholde det på DTU og det først blev ændret sent i processen var der 
internt noget pres på opgaven, men i sidste ende viste det sig at være en god løsning 
med Vibenhus Skole, og det hele gik op.
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Aalborg

UNF Aalborg har haft et rigtigt godt år. Antallet af deltagere er forøget væsentligt 
med næsten dobbelt antal af deltagere i forhold til 2015. I 2016 havde UNF Aalborg 
1119 deltagere, mod 627 i 2015. Antallet af deltagere pr. foredrag er desuden ikke 
faldet men er blevet stabilt på 45 deltagere i forhold til 42 i 2015 og 25 i 2014, hvilket 
har været den tidligere bestyrelses målsætning hvilket den nuværende bestyrelse 
har fortsat.

Aktiviteten i UNF Aalborg målt ud fra antallet af afholdte foredrag er desuden også 
steget fra 15 i 2016 til hele 25 foredrag, dette er overordnet set det bedste år siden 
2012.

Antallet af arrangører er umiddelbart stabilt, hvilket også er et fremskridt i forhold til 
sidste, hvor en masse ældre arrangører forsvandt. De fleste nye arrangører kommer i 
dag stadig fra camps, men som noget nyt er UNF Aalborg også begyndt at afholde en 
offentlig bliv frivillig dag, hvilket dog har været aktiviteten i 2016 hvilket gav færrest 
deltagere på 9, hvilket dog stadig er tilfredsstillende, da nye aktive arrangører er det 
der holder foreningen i gang.

UNF Aalborg er desuden også begyndt at forsøge at bruge Google AdWords. Dette 
har givet en øget aktivitet inde på UNF Aalborgs webside på 1600 personer. For at 
få antallet yderligere skal der laves en større indsats for at finde de rigtige søgeord, 
som matcher UNF Aalborgs aktiviteter.

Bestyrelsen har i 2016 besluttet at nedlægge 2 af grupperne så UNF Aalborg er 
gået fra at have 6 grupper til 4 grupper. PR gruppen og reklame gruppen er lagt  
sammen til en gruppe, derudover er kontaktgruppen nedlagt og ansvaret lagt over på  
bestyrelsen igen. Det overvejes yderligere hvordan vores grupper kan optimeres 
yderligere, da antallet af grupper stadig er højt i forhold til antallet af frivillige, 
hvilket gør det svært at skaffe ordentligt aktivitet i dem.

UNF Aalborgs bestyrelse har den klare målsætning om at forsøge at skaffe flere nye 
arrangører, så ikke alt arbejde ender på et par få arrangører som det er tilfældet 
i dag. En af måderne som bestyrelsen ønsker at arbejde med det er at forsøge at 
fokusere yderligere på uddannelse af frivillige og sociale aktiviteter. En anden måde 
er at forsøge at være mere tilstede til arrangementer der bliver afholdt i Aalborg og 
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reklamere ved disse lejligheder. Derudover skal der være en målrettet fokusering på 
at forsøge at få nogle af de mange deltagere UNF Aalborg har i løbet af en sæson til 
at blive frivillige.

UNF Aalborg ønsker også at være bedre til at fastholde specielt nye frivillige f.eks. 
gennem udvikling af et onboarding forløb sammen med de andre lokalforeninger og 
UNF Danmark. Bestyrelsen har desuden også målsætningen om at fortsætte med at 
have foredrag af stor almen interesse og foredrag af høj kvalitet der altid har været 
UNF Aalborgs fokusområde.

Astra

Vi har et godt samarbejde med Astra, særligt i forbindelse med afholdelsen af Unge 
Forskere. Ved den store finale Science i Forum har vi de seneste år haft en yderst 
populær stand og har stået for aftenunderholdningen den ene aften. I år kommer 
vi igen til at have en stand, men af hensyn til variationen har Unge Forskere valgt 
at sørge for underholdning af anden vej. Vi sender fortsat en deltager til Stockholm 
International Youth Science Seminar (SIYSS), som hvert år er den pris deltagerne helst 
vil modtage.

Udover Unge Forskere deltager UNF også i Astras arbejde med udviklingen af den 
nationale strategi for naturfag og naturvidenskab og afholder foredrag i forbindelse 
med Naturvidenskabsfestivalen.

Sponsor

På nuværende tidspunkt har vi fået tilsagn om 185.000 ud af 205.000 til sæsonen 
2017/2018. JEP træder af fra posten så snart det budgetterede beløb er nået. Der 
er derfor behov for en ny sponsoransvarlig i den nærmeste fremtid. JEP vil stå til 
rådighed som mentor for den fremtidige sponsoransvarlige, såfremt dette ønskes.
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PR

Det seneste år har UNF PR  været præget af god stabilitet og orienteret arbejde, 
hvilket er en klar forbedring, som vi ønsker at vedligeholde. Vi har igen i år haft 
mange projekter igennem PR gruppen og mange er faldet til jorden grundet  
økonomi, arbejdskraft eller manglende udkom for UNF. 

Men vi har også fået mange projekter ført ud i livet. Et eksempel er klistermærkerne, 
som i alt hastværk blev klar til campsæsonen  2016. Ideen til klistermærkerne kom fra 
PR, de blev designet af PR, og efter opbakning og penge var fundet på camps og i lo-
kalforeninger, blev de købt og fordelt. Den gamle UNF kuglepen er nu også blevet lagt 
i gemmerne til fordel for en ny model, som kom frem gennem et samarbejde mellem 
UNF PR og KBH. I den virtuelle verden er UNF også blevet mere fremherskende. PR har 
stået for UNFs facebook i flere år, men det var i 2016 hvor regulære opslag vandt 
frem, samt at boost af opslag gik fra eksperiment til testet og afprøvet metode.

Men vi skal ikke kun kigge tilbage: Vi arbejder utrætteligt på at skabe flere videoer 
til UNF. Vi arbejder lige nu med to typer: 1) reklamevideo for UNF (primært camps 
til sommer), og 2) Faglige videoer. Siden disse videoer er de første denne PR gruppe 
laver, tager det lang tid. Til gengæld laver vi guides og hjælpemateriale, så fremtidige 
videoer kommer til at gå hurtigere at lave og bliver bedre. UNF har også fået ny hjem-
meside siden sidste generalforsamling. Skønt PR gerne ville tage kagen så skylder vi 
alt til Web. TAK WEB! Men med ny hjemmeside kommer et nyt design, og vi i PR kunne 
godt tænke os et ens design både online, på tryksager og på banner. Det kommende 
år vil derfor også blive brugt på at få lavet nye skabeloner, til stort set alt vi laver, så 
det får et ens look.
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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 gamle system er fra årtusindskiftet, med undta-
gelse 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.

Den 25. oktober 2016 gik vi i luften med den nye hjemmeside og de bagvedliggende 
systemer.

I samarbejde med designfirmaet KathArt har vi skabt et nyt grafisk udtryk til den 
eksterne hjemmeside, og vores frivillige har bygget en ny, underliggende objektorien-
teret datastruktur, som sikrer stabilitet og konsistente data. Udviklingen af det nye 
intranet er i rivende udvikling med en række nye funktioner på vej.

Størsteparten af arbejdet i webgruppen udføres af en lille håndfuld frivillige med vidt 
forskellig baggrund, spredt rundt i landet. En af vores udfordringer i 2017 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.

International

UNF er stærkt repræsenteret internationalt på det organisatoriske plan, hvor JEP har 
overtaget generalsekretærposten i MILSET Europe (efter MEM). På deltagerfronten 
vil der til sommer være mindst to vejledere på International Research School i Ya-
kutsk, Rusland fra UNF og muligvis en dansk dommer ved Youth Science Meeting i 
Porto, Portugal.

Derudover forventes det, at der i de kommende år vil ske en udvikling i MILSET’s 
aktiviteter, så UNF kan tage en mere aktiv rolle i det internationale samarbejde.
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Regnskab 2009Nye lokalforeninger
Arbejdet i UNF har altid været baseret på frivillige kræfter, og alle resultaterne  
skyldes 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 hovedaktiviteter
Foreningens hovedaktiviteter er afholdelse af ScienceCamps, foredrag og  
studieture der har som mål at fremme interessen for, og kendskabet til, naturviden-
skab og teknologi, fortrinsvis blandt unge.

Tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
I år modtog foreningen 395.000 kr i driftstilskud fra DUF. Tilskuddet er gået til at 
dække administrative udgifter, landsdækkende forsamlinger og et mindre under-
skud på de landsdækkende ScienceCamps. Derfor er tilskuddet benyttet fuldt, og 
der tæres samtidigt i tidligere års overskydende tilskud fra DUF.

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold
Generelt er organisationens økonomiske forhold gået i den rigtige retning, da de 
administrative udgifter er gået ned og aktivitetsudgifterne er gået op pga. øget ak-
tivitet. Der er blevet investeret kraftigt i uddannelse og der blev afholdt en ekstra 
landsdækkende forsamling.  
 
DUFs nye tipsregler er faldet på plads, og foreningen har udviklet sig til at kunne 
opnå de nye krav. Derfor forventes der et stabilt DUF tilskud fremover.  

Selv med de øgede aktivitetsomkostninger, er årets resultat et overskud på 89.704 
kr pga. den kraftige reduktion i de administrative udgifter. Da foreningens økonomi 
var usikker i starten af 2016, er et årets resultat tilfredsstillende.

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

Forventninger til fremtiden
For året 2017 forventer foreningen et solidt økonomisk fundament med indførelse 
af administrationsgebyr på projekter og stabilisering af DUF tilskuddet. Derfor 
skaber det mulighed for investering i udvikling, kompetencer og nye aktiviteter i 
organisationen. 

Regnskab 2016 - Ledelsesberetning
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Regnskab 2016 - Resultatopgørelse
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Regnskab 2016 - Balance pr. 31. december 2016
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Regnskab 2016 - Pengestrømsopgørelse
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Regnskab 2016 - Noter
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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

Som der står i denne årsberetning, så har der været nok at se til. Der er blevet afholdt 
over hundredvis arrangementer. UNF har lavet formidlingsaktiviteter på både nationalt, 
lokalt og internationalt plan.

Det er kun lykkedes at lave alle disse aktiviteter på grund af alle vores frivillige, som 
brænder for at udbrede naturvidenskab.

Med disse ord vil vi som aftrædende bestyrelse i UNF Danmark gerne takke for et år med 
masser af spændende udfordringer og arbejdsopgaver. Vi vil gerne sige specielt tak til 
vores sponsorer for økonomisk støtte og til Københavns Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet, Aarhus 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.

UNF
ÅRSBERETNING 2016
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