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UNF DANMARK ÅRSBERETNING 2017

Formandens beretning v. Rasmus Rahbek Østergard
2017 har været et begivenhedsrigt år for UNF Danmark. Vi har
afviklet i alt 146 arrangementer på landsplan, foreningen er
vokset og rummer nu 6 lokalafdelinger, 966 medlemmer og
340 frivillige.
På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet at godkende
UNF Lyngby samt UNF Vestsjællands anmodning om optagelse
i UNF Danmark, hvormed UNF Danmark har haft seks lokalforeninger i det meste af 2017. I efteråret 2017 er UNF Roskilde stiftet, og det er
dermed sandsynligt at UNF får sin syvende lokalforening på generalforsamlingen i
2018.
I 2017 har vi afholdt tre landsdækkende møder: et sommermøde, et vintermøde og
vores årsmøde. Vi har vi opkvalificeret de mange frivillige med en lang række kurser
ved professionelle undervisere primært på vintermødet.
UNF Danmarks økonomi er stadig sund. Det er lykkes at komme af med alle
tipsmidler fra DUF tidligere år, så vi nu kun har frie midler i form af sponsormidler,
og vi har i 2017 fået mulighed for at genoprette et sekretariat, der bistår med
sponsoransøgninger til både camps og drift, bogføring, ekstern rapport og årsberetning.
I 2017 afholdt vi hele 6 ScienceCamps hen over sommeren. Der var tale om Matematik Camp, Software Development Camp, Game Development Camp, Chemistry Camp,
Fysik Camp og Biotech Camp, der alle blev afviklet med stor tilfredshed fra både
deltagere og frivillige.
Derudover har 2017 også været et af de år, hvor UNF har haft allermest presseomtale og gennem en koordineret indsat fra vores mange frivillige har vi fået god
omtale i lokalaviser, landsdækkende medier samt på de sociale medier. Vi er ved at
lægge sidste hånd på en kommunikationsstrategi, der skal sætte os i stand til at arbejde endnu mere målrettet med kommunikation og markedsføring. Vi er desuden i
gang med at udarbejde en ny trykprofil, der kan imødekomme UNFs brand og profil
i det 21. århundrede.
2017 har været et travlt, men effektivt år, og jeg ønsker at 2018 bliver lige så
begivenhedsrigt. I 2018 er der hele otte camps i støbeskeen. Der er tale om præcist
de samme camps som i 2017 samt to nye camps: Medicin og Medicinsk Teknologi
Camp samt Computer Science Camp. Jeg håber, at 2018 bliver et lige så godt år for
foreningen med masser af arrangementer og begivenheder.
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Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) blev oprettet i 1944 i København
og udsprang af Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), der i sin tid blev stiftet
af H. C. Ørsted i 1824.
UNFs 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 primært elever ved ungdomsuddannelserne
og i folkeskolens ældste klasser - men alle aldersgrupper er velkomne.
Siden oprettelsen af UNF i København i 1944 er foreningen vokset støt og havde i
2014 12.000 tilhørere til foreningens arrangementer. UNF har i dag seks selvstændige lokalforeninger: Aalborg (siden 1999), Aarhus (siden 1996), Odense (siden 1999),
København (siden 1944) Lyngby (siden 2017) og Vestsjælland (siden 2017). UNF København driver desuden sattelitforeningen UNF Bornholm.
I 2002 blev landsforeningen UNF Danmark oprettet for bl.a. at koordinere afholdelse af landsarrangementer og for at kunne varetage lokalforeningernes interesse
på landsplan – fx står UNF Danmark for at søge midler til drift af lokalforeningerne
og afholdelsen af landsdækkende arrangementer som de populære ScienceCamps.
Alle UNFs 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 sagde Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary ja til at være protektor
for UNF og vi er meget beærede og taknemmelige for den anerkendelse, som ligger
i protektoratet. Det er UNFs 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 UNF Danmark
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2017 haft fokus på at opdatere en lang
række af de politikker, som UNF Danmark er ansvarlig for.
Bestyrelsen har derudover haft fire overordnede målsætninger for arbejdet i 2017:
• Foreningen skal øge sin rækkevidde - både geografisk og demografisk
• Der skal være øget rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af frivillige
• Mængden af administration for frivillige og lokalbestyrelser skal mindskes
• Styrket samarbejde mellem UNF Danmark og lokalforeningerne
Øget rækkevidde
Vi har i UNF fået en lang større sendeflade igennem en større presseomtale end
tidligere. Vi har både været i landsdækkende medier, og vores frivillige har været
meget aktive på de sociale medier. Derudover har vi med oprettelsen af nye lokalforeninger samt yderligere ekspansion lagt grundstenen for en geografisk forøgelse
af vores rækkevidde.
Rekruttering og fastholdelse
Vi har afholdt en lang række kurser, og en stor del af disse har været afholdt af professionelle kursusholdere. Derudover er der blevet afholdt kurser i onboarding, der
skal hjælpe vores frivillige til bedre at modtage og integrere nye frivillige i arbejdet i
UNF – hvad enten det er UNF Danmark eller lokalforeningerne.
Mindre administration
Bilagssystemet der i skrivende stund er ved at blive lavet vil forenkle administrationen for både lokalforeninger og de frivillige på campsene. Derudover har vi med
oprettelsen af sekretariatet fjernet en lang række tidskrævende opgaver fra de frivillige. Det drejer sig bl.a. om sponsoransøgninger, bogføring og afrapporteringer.
Samarbejde
Vi har for første gang afholdt to fællesbestyrelsesweekender i stedet for en, hvilket
har forbedret samarbejdet imellem lokalforeningerne og har givet bedre muligheder
for samarbejde og koordinering mellem landsorganisationen og lokalforeningerne.
En stor del af UNF Danmarks arbejde består i at afholde og arrangere ScienceCamps
og vi har derfor valgt at beholde administrationsgebyret, da det giver et godt fundament for økonomien. Igennem en lang række møder mellem koordinatorer har vi
desuden sikret, at kvaliteten af camps er forblevet høj.
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UNF ScienceCamps
Vi afviklede i ugerne 28, 29, 30 og 31 en række meget succesrige ScienceCamps på universiteter over hele landet.
Med 307 deltagere og næsten lige så mange frivillige, er
afviklingen af ScienceCamps en meget stor opgave, og vi
kan være stolte over, at vores frivillige formår at løfte opgaven år efter år.
De frivillige i 2017 gjorde et meget stort stykke arbejde for
at få både det faglige indhold og de sociale elementer til gå
op i en højere enhed, og det lykkedes til fulde.
Vi oplevede stor opbakning fra både sponsorer og værtsuniversiteter, og der er ingen tvivl om at UNF ScienceCamps er
kommet for at blive.
UNF Biotech Camp
Som den ældste UNF ScienceCamp lægger UNF Biotech Camp sig i selen for at deltagerne tilegner sig viden om de mange discipliner og anvendelses-muligheder inden
for Bioteknologi. Deltagerne fik indsigt i samspillet mellem biologiske organismer
og -systemer og deres teknologiske anvendelser, og opnåede større forståelse for
bioteknologiens potentiale.
59 deltagere mødte op på Syddansk Universitet, og arbejdede sammen med de 33
frivillige med emner som cancer, mikrobiologi, og proteinbiologi.
UNF Chemistry Camp
Chemistry Camp er sammen med Biotech Camp en af UNFs laboratorieorienterede
camps. Derfor har det faglige program bestået primært af forsøg i laboratorier, men
også regneopgaver og foredrag i alle emner inden for kemien. Laboratorieøvelserne
bød på stofidentifikation af forskellige uorganiske salte og organiske funktionelle
grupper, samt synteser af organiske forbindelser og en silikone polymer.
UNF Fysik Camp
Programmet på årets Fysik Camp på Aarhus Universitet var delt op i to hovedemner:
Astrofysik og Laserfysik, samt fire valgemner, hvoraf hver deltager valgte to: Elektromagnetiske bølger eller Relativitetsteori samt Rotationel Mekanik eller Kerne- og
Partikelfysik. Deltagerne virkede glade for programmet, hvor især en tur til StenoMuseet blev rost for at være et godt afbræk fra resten af campens program.
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UNF Game Development
På UNF Game Development Camp 2017 fik 72 deltagere mulighed for at lave et computerspil på blot én uge. Deltagerne blev undervist i enten programmering, 2D-grafik,
3D-grafik eller lyddesign samtidigt med at de arbejdede i små grupper på et spil, de
selv fandt på.
For at sikre en forbindelse til karrieremulighederne inden for spilindustrien, havde arrangørerne inviteret en række professionelle spiludviklere til at fortælle deltagerne
om deres karriere og daglige arbejde.
UNF Matematik Camp
Matematik Camp 2017 modtog 55 deltagere på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
Alle deltagere havde topologi og talteori, og valgte derudover individuelt om de
gerne ville supplere med kryptologi eller grafteori.
Hvert forløb bestod af otte timers forelæsninger/øvelser, og det faglige program
blev afsluttet med fire timers arbejde med et dybdegående projekt inden for et af de
fire emner. I den skriftlige evaluering har næsten alle deltagere angivet, at de syntes
de faglige blokke var af passende længde. I den mundtlige evaluering har enkelte
angivet, at de syntes man skulle passe på med at forelæsningerne ikke blev for lange,
og så hellere give plads til lidt mere opgaveregning.
UNF Software Development Camp
På UNF Software Development Camp 2017 havde de frivillige valgt for første gang at
strække campen over 8 dage for at få bedre tid. Det var en stor succes, der støttede
op om den vigtige relationsdannelse.
32 deltagere samledes på Aalborg Universitet til en velplanlagt og spændende camp
i et projektbaseret miljø, hvor deltagerne formåede at udvikle en Android App inden
ugen var gået.
De to første dage gik med teori omkring programmeringssproget Java, algoritmik og
opbygning af app, hvorefter deltagerne selv dannede grupper ud fra egne idéer. De
sidste 5-6 dage gik herefter med udvikling af apps fra idé til færdigt produkt.
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UNF året i billeder
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Året i lokalforeningerne
København
I år 2017 har der i UNF København især været fokus på økonomien i foreningen.
Vores regnskab for 2016 blev sent færdigt og godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i juni. I den anledning valgte vi at udlicitere meget af vores refundering
og bogføring til firmaet Dit Sekretariat (der også er sekretariat for UNF Danmark),
så vi fremover vil have langt bedre styr på vores regnskab og økonomi generelt.
I 17/18-sæsonen har vi planlagt flere arrangementer end i den tidligere sæson, da vi
mente at der var blevet skruet for langt ned for vores aktivitet. Der er således blevet
afholdt 18 arrangementer i efterårssæsonen i 2017 med i alt 1314 deltagere og 15
flere er klar til at blive afholdt i foråret 2018. I forårssæsonen 2017 blev der afholdt
12 foredrag, men med hele 1346 deltagere. I starten af januar 2018 vil vi afholde en
arrangementsdag, hvor den nye sæson skal planlægges.
Igen i år har vi desuden afholdt en KlimaKonference i samarbejde med UngEnergi
tilbage i maj måned henover en weekend. Dette år valgte vi at have en mere teknologisk vinkel på de projekter, deltagerne skulle lave, netop for at det havde bedre
relation til UNF og ikke kun Ung-Energi. Selvom projektet oprinder i UNF København,
vil det fremover blive afholdt i nationalt regi for at give det en større platform, hvor
der både vil være mulighed for at få frivillige fra alle lokalforeninger samt deltagere
fra hele landet til at engagere sig for klima og klimaløsninger.
I slutningen af året var UNF København værter for Vintermødet, hvor lige under 100
frivillige var samlede i en weekend på Danmarks Tekniske Universitet. Her var især udvikling af de frivilliges kompetencer i fokus, og der blev desuden både lavet camparbejde samt forskelligt nationalt arbejde. Vi var ansvarlige for det praktiske på mødet
og stod således for at skaffe lokaler, mad og alt hvad der hørte til disse. Som altid
fungerede det godt med at være på DTU og weekenden forløb ganske fornuftigt.

Aarhus
Året startede som sædvanlig med foreningens generalforsamling, hvor en ny, engageret bestyrelse blev indvalgt med en god blanding af nye og gamle bestyrelsesmedlemmer. Efter to omkonstitueringer i løbet af de første par måneder fandt alle
sig til rette i deres roller, og arbej-det kunne fortsætte.
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I foråret deltog vi ved Forskningens Døgn på Aarhus Universitet, hvor vi med vores
stand og en kasse med forsøg udbredte naturvidenskaben for de fremmødte.
Specielt den ikke-newtonske væske tiltrak mange tilskuere, og vi oplevede dagen
som særdeles vellykket. De frivillige som mødte op fik på god vis prøvet kræfter med
formidling, og tilskuerne var meget interesserede.
I løbet af sommerferien var Aarhus Universitet, som vi i UNF Aarhus har et rigtig godt
sam-arbejde med, vært for to ScienceCamps, med hjælp fra UNF Aarhus. Fra UNF
Danmarks ScienceCamps kom et stort antal nye frivillige, som vi tog imod ved vores
Ny Frivillig-dag i august. Her deltog imponerende 25 nye frivillige, hvoraf mange har
engageret sig i foreningen sidenhen. Faktisk så mange, at vi i en periode overvejede
om der var for mange, men det har siden stabiliseret sig til et ganske fint niveau. Vi
glæder os til at arbejde sammen med de nye frivillige i fremtiden.
Vi har i 2017 afholdt 32 arrangementer for i alt 2308 deltagere. De fleste har været
foredrag, men det er også blevet til et par studieture og workshops. Vi har for nylig
opstartet et nyt initiativ, som går ud på at vi vil lave undervisningsforløb som på
ScienceCamps, men over flere dage for vores medlemmer. Det glæder vi os til at se
hvordan går. Vi har kun været nødsaget til at aflyse et par enkelte arrangementer
grundet for få tilmeldte, hvilket er en fremgang i forhold til 2016. Resten af vores
arrangementer har generelt haft et godt fremmøde. Vi har i bestyrelsen besluttet at
vi med virkning fra starten af 2018 også vil give adgang til studieture og workshops
for gymnasiemedlemmer, med henblik på at trække flere til arrangementerne.
Vores afslutningsforedrag for vinterhalvsæsonen endte i lidt af et drama, da vi aftenen før opdagede at vores foredragsholder ikke kunne komme. Med et fuldt booket
auditorium til 200 personer og folk på venteliste var gode råd dyre, men heldigvis
fandt vi en løsning da en god ven af foreningen sprang til samme dag og leverede et
brag af en sæsonafslutning med meget kort varsel.

Aalborg
Året 2017 har budt på mange spændende foredrag og workshops. Vi har afholdt 18
foredrag og workshops, fordelt på 13 i foråret og 5 i efteråret, hvilket er et fald på 6
arrangementer i forhold til 2016. Det skyldes at mange af vores gamle frivillige er på
vej ud og der har ikke været nok til at tage over.
Denne udfordring er vi i gang med at løse fra bestyrelsens side. Vi har igangsat to nye
initiativer som skal fremtidssikre UNF Aalborg: Onboarding og UNF Aften.
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Onboarding i UNF Aalborg består i en række automatiserede mails, der byder medlemmet velkommen og introducerer vedkommende til foreningens arbejdsform og
struktur. Formålet med disse mails er at lukke folk ind i vores systemer og få dem
integreret som aktive frivillig på en mere personlig måde end det tidligere er blevet
gjort på. Dette er noget som der er blevet lagt rigtigt mange timer i fra bestyrelsens
side og de frivillige som har oplevet denne proces har kommet med positive tilbagemeldinger og konstruktiv kritik. Processen bliver løbende forbedret og vi agter at
fortsætte med tiltaget på grund af dets effektivitet.
Vores UNF Aften er hurtigt blevet en månedlig tradition, hvor en ansvarlig laver et
program og bestiller mad. Det har indtil videre været en opgave som bestyrelsen
har taget sig af, men i fremtiden bliver det lagt ud til de frivillige. Formålet med UNF
Aftenerne er at få aktiveret de frivillige og give dem mulighed for at lave frivilligt
arbejde for foreningen, gøre det lettere at søge hjælp og være sociale med andre
frivillige i foreningens regi.

Lyngby
For UNF Lyngby har det været et interessant år. Vi er blevet optaget i UNF Danmark,
og dermed har vi fået navnet Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby.
Dermed har vi fået adgang til alle IT systemerne, og vi er blevet en del af fællesskaberne bl.a. i form af deltagelse i fællesbestyrelsesweekenderne.
Foreningen er nået til afholdelse af anden sæson, og det kan derfor stadige mærkes
at vi er i gang med at finde et fast system, når det kommer til måden hvorpå vi fungerer i lokalområdet. Dette ses bl.a. på deltagerantallet. I løbet af sæsonen har der
indtil videre været 697 deltagere til vores 18 arrangementer, disse har fordelt sig
med ca. et gennemsnit på 30 deltagere pr. arrangement.
Der har foruden dette også været nogle store foredrag, der har trukket væsentlig
flere deltagere til. Dette inkluderer bl.a. et foredrag med Holger Bech Nielsen og Bent
Raymond samt vores foredrag om sprængstoffer. Vi har også afholdt en Sumo-robot
workshop, som var en stor succes. Den var fyldt, og folk var meget begejstrede for
den.
Det krævede selvfølgelig en del mere arbejde, men vi var heldige med at finde nogle
studerende fra DTU som ønskede at stå for undervisningen. Ud fra deltagerantallet til
vores foredrag kan det ses, at vi skal blive bedre til at lave PR for foreningen og vores
aktiviteter. Det gør vi lige nu ved, at vi kigger på muligheden for at afholde et kursus
i PR for foreningens frivillige samt benytte kontakter i lokalmiljøet bedre.
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Vi har også været til møde med Vidensby Lyngby-Taarbæk, og ser frem til at arbejde
sammen med dem i løbet af den kommende sæson og gennem vores nye plads i
Vidensbys netværk for skole og uddannelse at komme ud til flere af lederne på blandt
andet gymnasierne for at lave mere direkte aftaler med dem.
Noget andet, vi også har haft lidt problemer med, er antallet af frivillige. Da vi er
en relativt ny forening, så er kendskabet til os ikke så stort endnu. Det har gjort, at
antallet af frivillige ikke har været så stort. Vi har derfor afholdt to Ny Frivillig-dage.
Den ene var i samarbejde med UNF København, og den anden var kun for frivillige i
Lyngby. Dette gav os nogle nye frivillige, men ellers har den nye hjemmeside været
god til at sende folk med interesse for at blive frivillige vores vej.

Vestsjælland
I UNF Vestsjælland har vi haft et begivenhedsrigt, men hårdt år. Vi har blandt andet skiftet navn intet mindre end to gange, og vi er blevet optaget i UNF Danmark,
hvorfor vi nu hedder Ungdommens Na-turvidenskabelige Forening Vestsjælland. Vi
har også fået adgang til de fælles IT-systemer, som vi har lært at bruge undervejs.
Desuden er vi blevet tættere knyttet til resten af UNF, blandt andet via to ”lån-te”
bestyrelsesmedlemmer, som har lært resten af bestyrelsen op i de gængse metoder
i UNF.
Vi er i foreningen stadig i, hvad der føles som en opstartsperiode, idet vi har brugt
meget af året på at skabe forbindelser forskellige steder til, gøre os attraktive for
potentielle frivillige, lære at lave PR og skabe en fornuftig økonomi. Vi har altså ikke
holdt særlig mange arrangementer, da bestyrelsen har været travlt optaget med
”skrivebordsarbejdet”.
Vi har i år gjort mange fejltrin, som yderligere har kompliceret næsten alle processer,
men vi har hel-digvis lært meget af vores fejl, og foreningen står nu, trods fejltrin,
meget stærkere positioneret til de kommende sæsoner, da vi nu har styr på en masse
ting, som vi har manglet sammenlignet med de an-dre lokalforeninger.
Alt i alt har vi i Vestsjælland haft en udadtil ineffektiv sæson, selvom vi indadtil nu er
blevet meget mere forberedte på mange nye sæsoner. Disse interne forberedelser
og forbedringer kan allerede nu mærkes som vi er begyndt på at planlægge kalenderåret 2018.
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Odense
I år 2017 har vi især haft fokus på at få nye frivillige og gøre vores arrangementer
interessante at komme til som frivillig. De har været udfordrende at have så mange
nye frivillige, og til tider har vi næsten ikke været nok erfarne til at lære dem op, og
alligevel er der stadig ikke er helt nok nye frivillige. Vi kommer derfor til at arbejde med
de samme udfordringer i 2018.
I foråret ’17 havde vi 19 arrangementer med 1743 deltagere og i efteråret ’17 havde
vi 18 arrangementer med 1594 deltagere. For at trække flere frivillige til har vi som noget nyt afholdt enkelte arrangementer af mere social karakter, men vi har indtil videre
ikke fået det til at fungere optimalt. Derimod fik vi en fantastisk start på sæsonen med
brætspil i forbindelse med sæsonstarten, hvor der kom 39 deltagere.
Vores workshops og studieture har ikke været så godt besøgte og vi har været nødt til
at aflyse flere af dem, selvom vi havde skåret ned på antallet i forhold til tidligere år.
Vi har haft enkelte foredrag i løbet af sæsonen hvor foredragsholder har aflyst med
kort varsel, men i alle tilfælde har vi kunnet hive tidligere frivillige ind til at holde et
erstatningsforedrag. Især fra midt december 2017 til midt februar 2018 hvor vi havde
tre aflysninger. Her er vi blevet positivt overrasket over at finde flere tidligere UNF’ere
som vi ikke har brugt på denne måde før, men som alligevel var villige til at stille op
med 24 timers varsel.
I det nye år indleder vi et samarbejde med Odense bibliotekerne og Assens bibliotek,
hvor vi kommer til at holde et par småarrangementer i forbindelse med et science-tema
som bibliotekerne landet over kører i 2018. Vi glæder os til at se hvad en eksponering
af foreningen på denne platform kan bidrage med af oplevelser.
I 2018 indleder vi også et samarbejde med Science Akademiet, som er et tilbud fra gymnasierne i Odense til deres naturvidenskabeligt interesserede elever. Der kommer vi til
at hjælpe gymnasielærerne med at afholde en række workshops, der gerne skulle ende
ud i, at eleverne laver deres eget Science Show, inspireret af Science Show Camp 2014.
Blandt de frivillige i foreningen er der også sket store ting: Vi har fået en ny UNF baby,
Vitus, født februar 2017. NKR og HEM valgte at sige ja til hinanden i kirken foran venner
og familie i Maj (i ægte nørd-stil med Dr. Who tema) og både LIA og JSL har afsluttet
deres Ph.d. (LIA’s er forresten anbefalelsesværdig læsning til alle der er interesserede
i udbyttet af camps).
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Astra
UNF er en markant spiller i det landsdækkende arbejde med læring i natur, teknik og
sundhed. ASTRA er det nationale center, der koordinerer og styrker dette arbejde. I
2017 udarbejdede ASTRA en naturvidenskabsstrategi på baggrund af input fra bl.a.
UNF. Naturvidenskabsstrategien og de 14 anbefalinger derfra forventes at blive toneangivende for det fremtidige arbejde de næste mange år.
Udover at koordinere og styrke arbejdet med læring i natur, teknik og sundhed arrangerer ASTRA også bl.a. Unge Forskere konkurrencen og Naturvidenskabsfestivalen.
Her deltager UNF og ved dette års finale i Unge Forskere konkurrencen havde UNF
en stand og uddelte en af hovedpræmierne: deltagelse ved Stockholm International
Youth Science Seminar, der afholdes i forbindelse med Nobel-ugen.
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PR
I 2017 har UNF Danmarks PR-gruppe arbejdet med både nye og gamle PR-initiativer
for UNF på landsplan.
Det mest ambitiøse initiativ der er blevet arbejdet med er udvikling af videomateriale for UNFs Science Camps. Dette startede da PR-gruppen over sommeren havde
repræsentanter med videokamera ude ved samtlige af årets ScienceCamps. Siden da
er der blevet arbejdet med at lave et samlet reklamemateriale, som vil munde ud i at
UNFs ScienceCamps i 2018 vil bruge videoer som reklame.
Derudover er der blevet oprettet kontakt til Dit Sekretariat, der har fungeret som en
god sparringspartner omkring videoprojektet, en samlet kommunikationsstrategi og
mange andre projekter derudover.
Som undergruppe til PR-gruppen er der blevet startet en trykgruppe, med det formål at opdatere UNF Danmarks efterhånden ret gamle tryk-designprofil. Her mod
slutningen af 2017 er arbejdet for alvor kommet i gang, og det er planen at det nye
trykmateriale skal kunne bruges i lokalforeningerne efter sommeren 2018 og af ScienceCamps anno 2019.
At mange af disse projekter går så godt som de gør er selvfølgeligt på grund af vores
engagerede og initiativrige frivillige. Til at hjælpe dem på vej er der i 2017 for første
gang afholdt en arbejdsweekend, der stod på både intens produktivitet og hygge.
I 2018 vil PR-gruppens tovholdere fokusere på at komme godt videre med og afslutte
de nuværende projekter. Men det er gruppens frivillige der vælger hvad de selv vil
lave, og vi glæder os i gruppen til at se, hvad der bliver fundet på.
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International
I løbet af 2017 har repræsentanter for UNF deltaget i aktiviteter fra Portugal i vest til
Yakutia i øst. I samarbejdet med den Internationale Bevægelse for Fritidsaktiviteter i
Science og Teknologi (MILSET) spiller UNF en stærk rolle, idet generalsekretærposten
i Europa de seneste 5 år har været besat af en frivillig fra UNF.
UNF er dog en særegen forening i en international kontekst. Netop derfor har vi både
en masse at lære fra de øvrige foreninger i samarbejdet og en masse vi kan lære
andre om vores aktiviteter.
Det kommende år vil byde på både gentagelser af tidligere aktiviteter med deltagelse
i Expo Science Europe i Gdynia, Polen, International Research School i Yakutia, Rusland
og Youth Science Meeting i Portugal, men også nye engagementer. I slutningen af
2017 er en frivillig fra UNF blevet valgt som suppleant til den Nordiske Børne- og
Ungdomskomité (NORDBUK).

Web - koder, hvor andre klikker
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 oktober 2016 gik vi i luften med vores nye hjemmeside, og 2017 har således været
første fulde år med denne og de nye bagvedliggende systemer. Overordnet set har
driften været god og stabil, og systemerne har løbende undervejs fået en god portion forbedringer og tilpasninger. Vi vil i 2018 fortsætte udviklingen af nye features
og overføre de sidste, tilbageværende funktioner fra det gamle intranet.
Størsteparten af arbejdet i webgruppen udføres af en lille håndfuld frivillige med
vidt forskellig baggrund, spredt rundt i landet. Vi har i 2017 arbejdet på at rekruttere
flere, gerne yngre kræfter til gruppen, så vi sikrer at erfaringerne bliver ført videre
og alle projekterne bliver fulgt til dørs. Dette er en udfordring, som vi vil have fortsat
fokus på i 2018.
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Regnskab
2009
Nye
lokalforeninger
Sponsor
Der er i år blevet søgt en lang række sponsorer til driften af UNF Danmark. Det har
givet i alt 245.000 kr. til UNF Danmark og vores medlemsforeninger.
Derudover har som vanligt søgt en lang række fonde om støtte til UNF ScienceCamps
2018, hvor vi gerne skal indsamle 1.450.000 til afvikling af 8 ScienceCamps. Vi har
fået tilsagn om 750.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden til ScienceCamps i 2018, 2019 og
2020, hvilket vi ser som en stor anerkendelse af vores ScienceCamps succes. Vi har i
skrivende stund modtaget i alt 825.000 kr. til UNF ScienceCamps 2018 og har derudover en del ansøgninger ude, som vi forventer svar fra snarest muligt.
For at effektivisere og kvalificere processen, har vi valgt at overlade sponsoransøgninger til både ScienceCamps og drift af UNF Danmark til sekretariatsvirksomheden
Dit Sekretariat. Det giver en mere professionel ansøgnings- og afrapporteringsprocedure, og sikrer en bedre overlevering af erfaringer fra år til år.
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Regnskab 2017 - Ledelsesberetning
Foreningens hovedaktiviteter
Foreningens hovedaktiviteter er afholdelse af ScienceCamps, foredrag og studieture, der har som mål at fremme interessen for, og kendskabet til, naturvidenskab
og teknologi, fortrinsvis blandt unge.
Tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
I år modtog foreningen 370.000 i driftstilskud fra DUF. Tilskuddet er gået til at
dække diverse administrative udgifter, landsdækkende forsamlinger og udvalgsarbejde. Derfor er tilskuddet benyttet fuldt, og der tæres samtidigt i tidligere års
overskydende tilskud fra DUF, hvilket kun efterlader frie midler for foreningen.
Udvikling
Generelt er organisationens økonomiske forhold gået i den rigtige retning. De administrative udgifter er gået en del op og aktivitetsudgifterne har været nogenlunde
stabile. De forøgede administrative udgifter skyldes genoprettelsen af sekretariatet.
Der er desuden blevet investeret kraftigt i frivillig uddannelse. Derudover har vi
modtaget et administrationsgebyr for camps, hvilket dækker mange af udgifterne.
Selv med de øgede aktivitetsomkostninger, er årets resultat et overskud på 30.464 kr.
pga. den kraftige reduktion i de administrative udgifter. Dette er et tilfredsstillende
resultat taget i betragtning af, at sekretariatet har været en del dyrere end forventet.
Betydningsfulde hændelser
Der er fra statustidspunktet og til dato ikke indtrådt forhold, der ville kunne forrykke vurdering af nærværende årsregnskab.
Forventninger til fremtiden
For året 2018 forventer foreningen et solidt økonomisk fundament. Derfor skaber
det mulighed for investering i kompetencer og udvikling i organisationen. Det kan
dog være nødvendigt med effektiviseringer i foreningen for at finde penge fremadrettet.
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Regnskab 2017 - Resultatopgørelse
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Regnskab 2017 - Balance pr. 31. december 2017
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Regnskab 2017 - Pengestrømsopgørelse
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Regnskab 2017 - Noter
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Tak til alle UNFs frivillige!

Som der står i denne årsberetning, så har der været nok at se til. Der er blevet afholdt over hundrede arrangementer og 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 kontinuerlige opbakning til vores
aktiviteter og slutteligt en stor tak til alle de frivillige UNF´ere i hele landet.
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Formand
Rasmus Rahbek Østergaard

Næstformand
Jakob Peter Thorsbro

Kasserer
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Bestyrelsesmedlem
Jacob Hjort Bundgaard
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Bestyrelsesmedlem
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Sekretær
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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.
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