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Årsberetning 
2020 har for UNF været et langt år med mange udfordringer, som har ført til en masse spændende forsøg 
på, hvordan vores formål kan udfolde sig på alternative måder. 

Året startede ud, som vi kender det, men allerede før vores ordinære generalforsamling i marts, stod det 
klart, at året ville blive noget andet. Lokalforeningerne måtte aflyse foredrag, og vores ScienceCamps 
oplevede også mange udfordringer, som følge af de manglende retningslinjer for håndteringen af COVID-
19 ved vores arrangementer. Netop disse udfordringer påvirkede også vores samarbejde med landets 
universiteter, hvor vores ScienceCamps traditionelt finder sted. Derfor besluttede man at aflyse 
ScienceCamps forinden, at man stod med de større udgifter, og da det ellers stod klart at landets 
universiteter var lukket ned. 

Det var på nuværende tidspunkt for sent for de fleste at omstille de mange faglige programmer til online 
undervisning, og kun Game Development Camp endte med at kunne tilbyde en campoplevelse afviklet 
online. Denne var en stor succes taget forholdene i mente, men det var tydeligt, at mange af deltagerne 
havde set frem til campen, som desværre blev aflyst, og de endte derfor ikke med at deltage i den online. 

I mellemtiden var der udkommet retningslinjer for sommeraktiviteter, og UNF København så det muligt at 
planlægge og afvikle en naturfagsweekend for folkeskoleelever, dog uden overnatning. Dette gav håb for 
fremtiden og mange gode erfaringer, som er taget med til planlægningen af 2021 campsne. 

I løbet af foråret 2020 begyndte nogle af lokalforeningerne også at forsøge sig med foredrag via livestream. 
Første foredrag blev afviklet i et samarbejde mellem UNF København og UNF Lyngby. Dette slog dog ikke 
rigtig igennem før efter sommerferien, hvor flere af foreningerne fik mulighed for at holde nogle foredrag 
hos universiteterne for et begrænset antal deltagere. 

I UNF Lyngby brugte man så denne mulighed til også samtidigt at livestreame foredrag for, at gøre det 
muligt at flere kunne deltage på trods af den fysisk begrænsning. Denne erfaring er blevet brugt flittigt 
senere, da landet lukkede ned igen, og man derfor kun måtte afholde foredragene som livestream. 

Særligt fik UNF Lyngby lov til, af DTU, at fortsætte med at mødes én frivillig og en foredragsholder og 
streame fra foredragssalen. 

På den internationale front har vi set en udskiftning af vores koordinator, som har valgt at gå på UNF 
pension. Dette har givet plads til nye kræfter, og vi er stolte af at vi stadig er repræsenteret i den 
internationale bevægelse for fritidsaktiviteter i Science og Teknologi i Europa (MILSET), hvor den frivillige 
Søren Beck nu sidder som medlem af Executive Committee, på vegne af Ungdommens 
Naturvidenskabelige Forening. 

Selvom der ikke har været meget at lave PR for i 2020, grundet de mange aflysninger, er der i stedet kigget 
fremad, for trods omstændighederne er det lykkedes at indgå i et samarbejde med marketingbureauet 
Marketing Advisor om, at få bedre strukturering på vores Facebook-marketing. Dette er et større projekt og 
noget som fortsætter ind i 2021, forhåbentlig med stor gavn for vores ScienceCamps og foreningen 
generelt. 

Økonomisk har UNF haft et udfordrende år. Først og fremmest blev det besluttet at grundet usikkerhed af 
mulighederne for at søge penge i 2021 at forhøre sig hos alle vores sponsorere om at rykke midlerne til  

camps 2021, i stedet for bare at skulle sende dem tilbage grundet lavere udgifter i 2020 grundet aflysning. 
Dernæst har vi desværre fået afslag på vores ansøgning i 2020 om driftstilskud fra DUF, grundet for lavt 
aktivitetsniveau i 2019. Det har desværre ikke været muligt bagudrettet at gøre noget for at korrigere DUFs 
afslag på vores ansøgning. Vi har derfor primært lagt kræfter i, at se fremad i planlægningen af foreningens 
økonomi for de kommende år. Der har været afholdt mange fællesbestyrelsesmøder for at arbejde med 
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dette og det har hjulpet på at sikre en god håndtering og planlægning, 
selvom det stadig er vanskeligt. Der har også været afholdt møde med 
DUF om grundlaget UNF har for at søge midlerne, og der er et løbende 
arbejde med dette for at sikre at vi, hvis muligt, kan blive berettiget igen. 

Vi glæder os meget til at se, hvad 2021 ender ud med at blive og ser 
frem til at vi kommer tilbage til normalen, dog med en masse nye 
erfaringer som vi forhåbentlig kan tage med os. 

 

På vegne af UNF 

Mads Frimann Madsen 

Formand 
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Ungdommens Naturvidenskabelige Forening 
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) har som formål at fremme interessen for, og 
kendskabet til, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi, fortrinsvis blandt unge. Formålet 
realiseres ved at arrangere blandt andet foredrag, studiebesøg, workshops, offentlige events og ikke mindst 
UNF ScienceCamps. 

Målgruppen for UNFs aktiviteter er især elever ved ungdomsuddannelserne, men i de seneste år er der 
også kommet fokus på folkeskolens ældste klasser hovedesagtligt gennem naturfagsweekend afholdt i 
København. Mens UNF ScienceCamps altid har en veldefineret målgruppe, er de øvrige arrangementer 
typisk åbne for alle. 

På landsplan er der over 6.500 unge, der hvert år har glæde af godt 150 spændende UNF-arrangementer. 
Arrangementerne organiseres af over 250 frivillige unge, primært universitetsstuderende og 
gymnasieelever, som brænder for at dele deres glæde ved naturvidenskaben. Foreningens frivillige 
planlægger og afholder alle arrangementer, og de, der har lyst, er også med til selv at undervise og formidle 
naturvidenskaben. Det frivillige arbejde i UNF er kompetencegivende på en lang række områder, og 
samtidigt giver det den frivillige et godt netværk på tværs af hele landet. 

UNFs rødder strækker sig helt tilbage til H. C. Ørsted, som i 1824 stiftede Selskabet for Naturlærens 
Udbredelse (SNU). UNF så dagens lys i 1944, da en gruppe gymnasielærere fra SNU ønskede at fokusere 
udelukkende på unge. Stiftelsen af landsforeningen, UNF Danmark, i 2002 samlede de daværende fire 
lokalforeninger og muliggjorde blandt andet afholdelse af UNF ScienceCamps og andre landsdækkende 
arrangementer. Siden da er der kommet yderligere fire lokalforeninger, og der er i dag lokalforeninger i 
følgende byer/områder: København, Lyngby, Roskilde, Vestsjælland, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg. 
Udover lokalforeningerne omfatter UNF Danmark en række arbejdsgrupper, som arbejder på tværs af 
landet, nemlig PR-gruppen, webgruppen, international-gruppen og arbejdsgrupperne bag UNF 
ScienceCamps. 

I april 2005 blev H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor for UNF. Vi er meget beærede og taknemmelige for 
den anerkendelse, der ligger i protektoratet. Det er UNFs håb, at det kongelige protektorat kan være en 
hjælp i vores virke for at fremme de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske discipliner i 
Danmark. 
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UNF-året i billeder 
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UNF ScienceCamps 2020 
Foreningen havde planlagt at afholde 7 ScienceCamps, men måtte aflyse 6 af dem. Det lykkedes 
foreningen at omlægge Game Development Camp 2020 til online afholdelse og dermed afholde 
ScienceCamp for 16 deltagere i 2020. 

Grundlaget for aflysning lå i at de fleste ScienceCamps’ samarbejdspartnere, som følge af pandemiens 
fortsatte tilstedeværelse i samfundet, måtte aflyse for al fysisk aktivitet. Kun Game Development Camp 
2020 kunne helt ekstraordinært omlægge deres camp til at være fuldstændigt online.  

Desuden vil UNF Danmarks bestyrelse gerne takke vores sponsorer af UNF ScienceCamps 2020 for at 
lade deres sponsorater blive overført til UNF ScienceCamps 2021. 

Game Development Camp | 27.-31. juli | Online 
Game Development Camp er en praksisorienteret camp, hvor deltagerne samarbejder i grupper om at 
udvikle et computerspil fra bunden. 

Som teoretisk grundlag for det praktiske arbejde byder campen på undervisning i blandt andet 
programmering, 2D-grafik, 3D-modellering og lyddesign.  

Ligesom en fysisk camp bestod campen af undervisning, sociale aktiviteter og gruppearbejde, alt sammen 
med vejledning af det frivillige crew. Der opstod også nye ting, som "GDC Early Birds", som var en form for 
GDC-radio inden det programlagte skema startede. 

Der var oprindeligt 33 tilmeldte, men desværre valgte mange ikke med at dukke op til selve det online forløb. 
Det vurderes at dette var grundet det sociale aspekt, som trods forsøg selvfølgelig ikke blev det samme 
som ved en fysisk camp. 

Deltagere: 16 | Frivillige: 25 
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Året i lokalforeningerne 
UNF Aalborg 
Det har været et vanskeligt år. Det startede hårdt ud med en bestyrelse som forsøgte at skabe aktivitet og 
nyskabelse, men som grundet omstændighederne i verden, måtte sætte en masse aktiviteter på hold. Dette 
resulterede i et lavt aktivitetsniveau, som har påvirket de frivilliges engagement og resulteret i, at der ved 
den ordinære generalforsamling ikke var mulighed for at stille en fuld bestyrelse. Med hjælp fra blandt andet 
UNF Danmark, blev der efter en del søgning fundet frivillige, som ønskede at sidde i bestyrelsen for den 
kommende periode. Disse blev valgt ind ved den ekstraordinære generalforsamling, 

Det er dog stadige en hård tid, for samfundet er stadigt lukket ned og engagementet er faldende hos alle, 
derfor ser bestyrelsen frem mod et 2021 hvor samfundet åbner op, og man kan begynde at skabe socialt 
indhold i foreningen for de frivillige, så lysten bag formålet kan vækkes til live. 

UNF Aarhus 
2020 har for UNF Aarhus været et år, hvor vi har måtte nytænke. 

En lang række aflyste foredrag, og en ny bestyrelse har betydet, at vi har måtte arbejde med en masse nye 
ideer for hvordan, vi får formidlet noget naturvidenskab. 

Vi har tænkt mere i online format, da det udover at gøre det muligt at afholde arrangementer under 
coronanedlukningen, også gør at medlemmer, der bor længere væk fra Aarhus kan deltage. 

Vi har afholdt et enkelt foredrag ude på et gymnasium, hvor vi samtidig livestreamede, hvilket var en stor 
success med mange deltagere, så det er et format vi vil arbejde videre med. 

I december lavede vi en julekalender på Facebook med små naturvidenskabelige spørgsmål hver dag, det 
skabte noget trafik på vores facebook-side, men formatet kan forbedres. 

Fremover vil vi vægte gode foredrag med mange deltagere over at have foredrag hver eneste uge. 

UNF Esbjerg 
UNF Esbjerg har i sæsonen 20/21 været hårdt ramt af både coronanedlukning og -restriktioner, samt at en 
stor del af vores bestyrelse er flyttet udenbys. Vi har i denne sæson ikke afholdt nogen eksterne 
arrangementer, da vi især har haft problemer med at finde et sted at afholde disse, da universitetet og 
gymnasiet ikke har været en mulighed grundet corona. Derudover har begrænsningerne på forsamlinger 
også været en udfordring, især eftersom det igennem 2020 har været meget uforudsigelige, og ofte har 
ændret sig med kort varsel. 

Igennem sæsonen har vi haft interne møder, og håber på hurtigst muligt, når restriktionerne tillader det at 
kunne afholde både ny-frivillig dag samt de arrangementer, som vi har været nødsaget til at aflyse. 
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UNF København 
Året 2020 startede ud i UNF København som et godt år, hvor vi havde masser af planer og ideer for året. 
Vi havde en god arrangementsdag, hvor vi fik arrangeret en del arrangementer, og mange af vores frivillige 
havde endda valgt at arrangere nogle workshops med dem selv som foredragsholder. Den første halve 
sæson i 2020 startede også fint ud med arrangementer, og vi fik blandt andet afholdt vores weekendcamp 
for grundskoleelever, Masterclass 2020, hvilket var en stor succes. Vi havde også et samarbejde med UNF 
Lyngby omkring arbejdsdage, hvilket også fungerede meget godt, og det så ud til at være en måde, hvorpå 
man kunne skabe nogle sociale rammer omkring UNF arbejde. 

Desværre blev vi jo i UNF København også ramt af nedlukningen af samfundet, hvorfor vi har været 
nødsaget til at aflyse eller flytte størstedelen af vores arrangementer i vores sæson til et senere tidspunkt. 
Grundet restriktionerne i samfundet var det heller ikke muligt at afholde vores generalforsamling fysisk før 
om sommeren, hvor cirka halvdelen af den siddende bestyrelse blev skiftet ud med nye medlemmer, der 
var friske på at være med til at gøre en forskel i lokalforeningen. De lempeligere krav om sommeren gjorde 
det også muligt at afholde en mindre udgave af vores weekendcamp for grundskoleelever. Der blev også 
eksperimenteret med afholdelse af et online foredrag, og dette gik meget godt, men succesen er desværre 
ikke blevet gentaget endnu, selvom mulighederne bliver undersøgt. 

Året 2020 har således været et stille år for UNF København, og visionen for 2021 er således at komme op 
i omdrejninger igen ved at prøve at lave nogle online aktiviteter og arrangementer under de gældende 
restriktioner, og ellers planlægge nogle nye til en tid, hvor vi forhåbentlig vil kunne mødes fysisk igen. 

UNF Lyngby 
Året lagde godt ud med en ny bestyrelse, men nye kræfter på både næstformandsposten og 
kassererposten. Dette var noget som foreningen havde set frem til i en længere periode, og det har virkelig 
kunne mærkes at foreningen blomster op nu trods omstændighederne. 

For der kom jo en nedlukning, men meget hurtigt tog vi tankerne om livestreame og gjorde noget ved det. 
Dette kunne ellers i starten godt være undgået da vi faktisk både have mulighed for at afholde foredrag hos 
vores forsat gode samarbejdspartner, Virum gymnasium samt på DTU, her dog med en begrænsning på 
50 personer. Dette blev heldigvis for få pladser, og vi så nu livestreaming som en perfekt mulighed for at 
bringe naturvidenskaben ud til flere når vi nu var nødsaget til at afvise folk. Dette betød at vi med den fulde 
nedlukning senere på året allerede havde en god rytme i brugen af udstyr til online foredrag oppe, og vi fik 
heldigvis tilladelse til at fortsætte brugen af DTU's lokaler under skærpede krav til afstand og hygiejne. Dette 
har alt i alt betydet at vi kun så et begrænset antal aflysninger i starten af 2020, inden omstillingen til online 
foredrag slog igennem. 

På nuværende tidspunkt ser hele bestyrelsen frem mod et 2021 som står i genåbningens tegn, med flere 
sociale events og hygge efter foredragene. Vi ønsker at fortsætte afholdelsen af vores arbejdsdage som 
har været afholdt i samarbejde med UNF København. Disse har været forsøgt afholdt online, men desværre 
med begrænset succes. Økonomisk har foreningen det stabilt og vi har haft god mulighed for at anskaffe 
det nødvendige udstyr til at afvikle vores foredrag på denne nye måde. 2020 var også året hvor vi forsøgte 
med at lave nogle podcast, som vi sagtens kan se som en god platform for fremtiden. Det har dog været 
lukket ned i store dele af 2020 grundet omstændighederne, som har gjort det svært at mødes med folk. 
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UNF Odense 
Denne sæson for Odense er præget af nyt. Ny kontorplads, ny bestyrelse, ny kasserer og ny WEB ansvarlig. 

Vores sæson startede ud med en hovedsagelig ny bestyrelse, med få gengangere. Herunder en ny 
kasserer. Skiftet er gået meget godt, taget de sjovere tider i betragtning. Dog med enkelte setbacks, der 
løses efterhånden. Det har været en usikker sæson, som for alle andre, grundet corona. Men vi har haft 
rimelig god succes i vores håndtering og overholdelse af retningslinjerne. 

Med retningslinjerne startede vi med at reducere antal deltagere til foredragene, samt udskyde af start af 
sæson. For at mindske transporttid og yderligere smittefare, valgte vi for denne sæson at holde os til lokale 
foredragsholdere og kendte ansigter. I samme boldgade har vi holdt os til kendte emner, så hvis der skulle 
aflyses, ville der ikke være de store spild for foredragsholderne heller. 

I det nye år, med endnu en nedlukning af landet in mente, har vi benyttet os af online foredrag til de 
foredragsholdere der stadig ønskede at være med. Dette har været en læringskurve, men med god succes 
for vores arrangementer. 

Sidst her på falderebet for året, har vi fået ny WEBansvarlig i Odense. Noget vi tænker bliver en god ting 
for vores WEB hold. Flere hænder letter lasten. 

UNF Roskilde 
UNF Roskilde har haft et stille år præget af børnebøger. Der har været store udfordringer med at få skabt 
en base i Roskilde, som grundet omstændighederne har været sat på pause. 

UNF Vestsjælland 
Denne sæson for UNF Vestsjælland har ikke været så præget af arrangementer, som der tidligere har været 
sat fokus på, der har dog været sat fokus på at få etableret en helt ny bestyrelse, da der i foråret 2020 skete 
en nærmest fuld udskiftning i bestyrelsen. 

Skiftet i bestyrelsen betød at der kom en ny formand samt ny sekretær og næstformand, mens den tidligere 
kasserer fortsatte. Arrangementer blev stadig forsøgt afholdt hvorimod der blev lagt større fokus på at 
etablere kontakt til gymnasierne, hvor der blev indgået aftaler om brug af materialer samt udstyr til 
workshops. Økonomisk står foreningen stabilt, og der er blevet planlagt at lægge penge til side til indkøb af 
materialer til workshops/arrangementer, der kan afholdes igen på et senere tidspunkt. 
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Året i grupperne 

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

Størsteparten af arbejdet i webgruppen udføres af en lille håndfuld frivillige med vidt forskellig baggrund, 
spredt rundt i landet. Webgruppen giver et fantastisk indblik i softwareudvikling med python, frontend og 
backend udvikling for hjemmesider i frameworket Django, samt ligeledes Javascript, CSS, HTML og 
deslige. Dette kombineret med en system administrator-rolle med indblik i drift og arkitektur i større 
forretningsopsætninger - webgruppen er et indblik i dagens IT-verden, funderet i virkelige og praktiske 
opgaver til understøttelse af foreningens virke og arbejde. 

PR-gruppen 
Det kommer næppe som nogen nyhed, at 2020 har været et ret så turbulent år for os alle. Også for os, der 
arbejder med PR i UNF, er glæden ved de fysiske møder og arbejdsweekender blevet frataget os. 
Nedlukningen har også medført, at vi har mistet de traditionelle fysiske kanaler til målgruppen på 
uddannelsesinstitutionerne gennem science-posters, brochurer og andre lækre trykmaterialer samt 
lærerengagementet i deltagelsen ved vores foredrag. Dette har medført et øget pres på vores PR arbejdere 
i forhold til at tænke i nye baner. 

Her er de stærke unge hjerner i UNF heldigvis effektive, for trods omstændighederne er det lykkedes at 
indgå i et samarbejde med marketingbureauet Marketing Advisor om, at få bedre strukturering på vores 
Facebook-marketing. De har hjulpet os med at oprette kampagner, der gennem gradvis indskrænkning af 
potentielt interesserede fastholder ’momentum’ hos disse, så dem der én gang har interageret med UNF, 
men ikke greb chancen, får den igen. 
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International 
De seneste syv år har de frivillige fra foreningen undervist på sommerskoler i udlandet og repræsenteret 
UNF i den internationale bevægelse for fritidsaktiviteter i Science og Teknologi i Europa (MILSET), hvor 
den frivillige SB nu sidder som medlem af Executive Committee, på vegne af Ungdommens 
Naturvidenskabelige Forening. 

Der har været en formel lukning af UNF’s deltagelse i DUF Explore Tunesien, hvor de tre frivillige, BEN, 
CAT og SB deltog på en partneridentifikation rejse til Tunesien (i det forgangne år). Dette blev gjort med 
det formål at finde en organisation i Tunis, som UNF på grundlag af et ligeværdig samarbejde, kunne få et 
international projekt op og stå, hvor vi kunne udvikle og præsentere Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab 
og Teknologi på en ny og anderledes måde (i forhold til hvordan vi i foreningen tidligere har gjort). Dette 
lykkedes desværre ikke, men der er kommet gode learnings ud af Explore som vil blev videreført til en ny 
“arbejdsgruppe” med samme formål. Vi søgte om optagelse på DUF’s Explore Georgien, men vi desværre 
ikke mulighed for at deltage da, der var andre foreninger med stærkere rødder i Georgien til at kunne 
forankre et internationalt projekt. Vi blev ønsket alt held og lykke fremad og kraftigt opfordret til at deltage i 
DUF’s kurser (som desværre blev aflyst grundet Covid-19) omkring hvordan man kan lave internationalt 
arbejde, inddrage frivillige og hvilke muligheder der findes og hvordan man kommer igang. Så fra at få et 
afslag er vi så små begyndt at opkvalificere de frivillig og gøre os klar til f.eks. at finde en partnerorganisation 
i et andet land, hvor vi kan prøve nogle nye veje. 

Der har været en uhensigtsmæssig problemstilling i forhold til SIYSS 2020 (The Swedish Federation of 
Young Scienctists), hvor prismodtageren ikke længere ønskede at deltage i SIYSS 2020, da denne fra 
arrangørens side blev omlagt til et virtuelt format. Dette blev gjort så sent, at det ikke var muligt at give 
pladsen til SIYSS 2020 til en anden (f.eks. nogle andre deltagere fra Unge Forskere), hvorfor foreningen 
stadige endte med at måtte betale deltagergebyret. 

Det kommende år, kan den Internationale gruppe (forhåbentlig) byde på gentagelser af tidligere aktiviteter, 
såsom Expo Science Europe, International Research School, Youth Science Meeting og være med til bygge 
og videreudvikle internationale aktiviteter i foreningen, i form af UNF Explore (som kræver at vi kan rejse til 
udlandet på sikker vis og med de fornødne kompetencer) og deltage i DUF’s Uddannelseskursus “Bland 
dig i verden” enten fysisk eller virtuelt. 
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Tak til frivillige, sponsorer og samarbejdspartnere 
Som denne årsberetning afspejler, har 2020 været et meget anderledes og hårdt år for UNF. 

Mange af vores aktiviteter måtte aflyses og de frivilliges engagement og trivsel blev hårdt ramt. Vi har dog 
også set nyskabelse med online foredrag via live streaming, til børnebøger og sågar en online camp. Det 
er aktiviteter som disse, som gør at vi ved, at de frivillige har gjort alt, hvad de kunne for at udbrede formålet 
på trods af udfordringerne der måtte være. 

Det er kun muligt at gennemføre UNFs aktiviteter på grund af alle vores frivillige, som brænder for at 
udbrede naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi. Der skal derfor lyde en stor tak til alle UNFs 
frivillige.  

Vi er desuden dybt taknemmelige for den støtte, som fonde og virksomheder har udvist gennem økonomisk 
støtte til UNF samt den forståelse omstændighederne i år har krævet så vi bedst muligt kommer ind i 2021. 
Uden denne støtte ville det ikke være muligt at afholde vores mange aktiviteter, og derfor skal der lyde en 
meget stor tak til vores sponsorer for økonomisk støtte.  

Der skal desuden lyde en stor tak til vores samarbejdsuniversiteter for deres fortsatte opbakning til vores 
aktiviteter samt den store villighed til dialog omkring hvordan vi i samarbejde bedst muligt kunne arbejde 
under restriktionerne. 
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Regnskab 2020: Ledelsesberetning 
Foreningens hovedaktivitet 
Foreningens hovedaktivitet er afholdelse af ScienceCamps, foredrag og studieture der har som mål at 
fremme interessen for, og kendskabet til, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi, fortrinsvis 
blandt unge. 

Tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 
UNF Danmark har ikke modtaget DUF driftstilskud for året 2020, og der har ikke været noget oparbejdet 
overskud af tilskud fra tidligere år. I år modtog foreningen ikke driftstilskud fra DUF, da 3 lokalforeninger 
ikke levede op til kravene stillet af DUF for at modtage støtten. Driftstilskuddet anvendtes tidligere år til bl.a. 
administration og afholdelse af større landsdækkende forsamlinger, herunder årsmødet, sommermødet & 
vintermødet. I 2020 har det ikke været muligt at afholde disse stormøder, som følge af restriktioner 
forbundet med COVID-19 pandemien. Det har været gavnligt for foreningens økonomi, at disse møder ikke 
har fundet sted, mens vi samtidig har mistet driftstilskuddet. Der er dog stadig andre udgifter for UNF 
Danmark og tilhørende projekter, som medvirker til, at foreningen opnår et underskud for året 2020. 

UNF Danmarks bestyrelse har på foranledning af afslaget om DUF driftstilskud for 2020, i samarbejde med 
lokalforeningernes bestyrelser, undersøgt de fremtidige økonomiske muligheder for at UNF Danmark også 
fremadrettet kan tilbyde relevante arrangementer og aktiviteter for både lokalforeningerne og på national 
plan. Endelig har UNF Danmarks bestyrelse også haft en dialog med DUF omkring årsagerne for afslaget. 

Foreningens aktiviteter og økonomiske forhold 
I pandemiens tegn 

2020 har været et år, som var i COVID-19 pandemiens tegn. Gentagne nedlukninger af samfundet, indførsel 
af restriktioner om f.eks. forsamlingsstørrelser og afstandsanbefalinger samt lokale regler hos 
universiteterne og andre institutioner, som vi samarbejder med, medførte at vi i 2020 har haft meget svært 
ved at gennemføre vores aktiviteter som tidligere år. Vi har været nødt til at aflyse den traditionelle, fysiske 
måde at holde vores større landsarrangementer, såsom årsmøde, sommermøde og vintermøde. Som oftest 
har vi måtte skære kraftigt ned i indholdet, så kun det helt essentielle var med i virtuelle møder. Vores 
årsmøde i marts, hvor generalforsamlingen finder sted, blev udskudt. Der var derfor en ekstraordinær 
generalforsamling i sommeren 2020 og en ordinær generalforsamling i oktober 2020. Begge arrangementer 
blev afviklet virtuelt. Vores sommermøde, som er årets helt store begivenhed, kunne ikke placeres i august 
som sædvanligt, som følge af restriktioner. En udskydelse til efteråret var i planerne, men vi blev overhalet 
af COVID-19, som allerede i starten af efteråret bed fra sig igen. Sommermødet er uden tvivl UNFs 
hjerteblod, da dette møde skaber rammerne for at inkludere nye frivillige i foreningen, ryste de frivillige 
sammen, og starte planlægningen af de camps, som skal finde sted i den efterfølgende sommerferie. Det 
lykkedes dog gennem en fælles indsats mellem UNF Danmarks bestyrelse og koordinatorerne for UNF 
ScienceCamps 2021 at skabe fundamentet for UNF ScienceCamps 2021 på trods af de store 
vanskeligheder og virtuelle møder. Vintermødet, som er en weekend med opkvalificering og kurser til de 
frivillige, var heller ikke muligt. COVID-19 var i efteråret kommet tilbage med enorm styrke i samfundet, og 
det var derfor ikke muligt at afholde arrangementet. 
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UNF ScienceCamps 2020 

Foreningen havde i året planlagt at afholde 7 ScienceCamps indenfor forskellige fagområder. Desværre 
blev foreningen nødt til at aflyse de fleste ScienceCamps efterhånden som pandemien fortsatte sin 
tilstedeværelse i samfundet. Det lykkedes dog, helt ekstraordinært, for de frivillige bag UNF Game 
Development Camp 2020, at omlægge deres camp til at være fuldstændigt online. På den måde lykkedes 
det alligevel at have en UNF ScienceCamp i løbet af 2020, selvom det var i et andet format end tidligere. 
Dertil vil UNF Danmarks bestyrelse både takke vores sponsorer af UNF ScienceCamps 2020 for at lade 
deres sponsorater blive overført til UNF ScienceCamps 2021 samt de sponsorer, som har støttet UNF 
ScienceCamps 2021 direkte. 

Foreningens arbejdsgrupper 

UNF Danmark har en række arbejdsgrupper, som på hver deres måde udfører uvurderligt arbejdet for 
foreningen og lokalforeningerne. De tre grupper er Webgruppen, PR-gruppen og International gruppen. 

Webgruppen er central i at vedligeholde og udvikle vores IT-systemer og hjemmesider. I år har webgruppen 
anvendt kr. 41.562, hvilket er på niveau med tidligere år. Webgruppen har fortsat projekter i gang, som 
f.eks. omlægning af serverudbyder. Når projektet gennemføres forventes der, at opnå en bedre drift og en 
besparelse i forhold til tidligere år. 

PR-gruppen samler UNFs stærke frivillige inden for PR og marketing og understøtter både UNF 
ScienceCamps og lokalforeningerne. I 2020 har der ikke været direkte omkostninger til PR-gruppens 
arbejde, som følge af COVID-19 pandemiens påvirkning af samfundet. UNF Danmark har dog valgt i 
samarbejde med PR gruppen og lokalforeningerne, at styrke marketing og PR for UNF ScienceCamps og 
lokalforeningerne via et samarbejde med firmaet Marketing Advisor. 

International gruppen deltager i aktiviteter på tværs af landegrænser, og sikrer, at UNF også er med i 
internationale samarbejder. Det er en naturlig konsekvens af COVID-19 pandemien, at gruppens 
muligheder for at arbejde i 2020 har været meget begrænset. Derfor har der i 2020 ikke været direkte 
omkostninger til International gruppens arbejde. 

Foreningens sekretariat 

Foreningen har et samarbejde med firmaet Dit Sekretariat, som fortsat hjælper med at løse mange 
administrative opgaver og byrder for de frivillige i bestyrelsen. 2020 har været det tredje hele år, hvor vi har 
haft dem tilknyttet, så flere af opgaverne har fået en vis rutine. Dette har uden tvivl være en fordel i året 
2020, da sekretariatet havde mulighed for at være en aktiv part i at hjælpe med en række udfordringer, som 
året bød på. Disse udfordringer er både opstået som et resultat af COVID-19 pandemien, men også i forhold 
til DUFs afslag på driftstilskud i 2020 har sekretariatet være en stærk medspiller til at diskutere løsninger. 
På den måde er samarbejdet mellem UNF Danmarks bestyrelse og Sekretariatet yderst gavnligt i denne 
kriseperiode. 
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Årets resultat 

Årets resultat er et underskud på kr. 440.983, hvilket er et stort underskud, som er opstået som følge af 
COVID-19 pandemiens påvirkning på foreningens aktiviteter samt DUFs afslag på driftstilskud. 
Underskuddet består primært af to dele: 

1. Et underskud på kr. 185.265 for landsforeningen til drift samt  

2. Et underskud på kr. 213.758 for UNF ScienceCamps 2020, hvoraf størstedelen af udgifterne er 
UNF ScienceCamp fælles udgifter som samlet set er på kr. 136.193.  

Underskuddet for UNF ScienceCamps 2020 er opstået, som følge af at sponsorer af UNF ScienceCamp i 
2020 har indvilget i at lade deres sponsorat flytte til UNF ScienceCamp 2021. Årets underskud vil tære på 
foreningens egenkapital som falder til kr. 482.817 ultimo 2020, mens foreningens egenkapital var kr. 
923.796 ultimo 2019. Det er dog værdifuldt for foreningen, at tidligere bestyrelser har sørget for et stort 
økonomisk råderum, som giver mulighed for at lade UNF Danmark komme ud af COVID-19 pandemien og 
et krisefyldt 2020. Derfor må årets resultat, med tanke på de store udfordringer, som året har givet, anses 
som tilfredsstillende. 

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

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2020 for Landsforeningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening.  

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle 
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2020. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  
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Regnskab 2020: Resultatopgørelse 
Indtægter 2020 2019 

Landsforeningen/drift 260.000 818.945 

Heraf interne transaktioner 0 -122.530 

Explore Tunesien 0 3.567 

ScienceCamps 0 1.607.413 

PR-gruppen 0 0 

Indtægter i alt 260.000 2.307.395 

 

Udgifter   

Landsforeningen/drift -445.265 -420.554 

Webgruppen -41.562 -39.186 

PR-gruppen 0 -5.007 

Internationale gruppe 0 -17.243 

Ravi Tour 2019 0 -8.644 

Explore Tunesien 0 -3.567 

Landsmøder -398 -237.241 

ScienceCamps -213.758 -1.607.413 

Heraf interne transaktioner 0 122.530 

Udgifter I alt -700.983 -2.216.325 

 

Resultat -440.983 91.070 
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Regnskab 2020: Balance 
 2020 2019 

Omsætningsaktiver   

Beholdning af kuglepenne 26.087 26.087 

Varebeholdninger i alt 26.087 26.087 

Tilgodehavender   

Tilgodehavende tilskud 200.000 496.015 

Andre tilgodehavender 0 4.214 

Periodeafgrænsningsposter 15.548 33.302 

Tilgodehavender i alt 215.548 533.531 

   

Likvide beholdninger 1.435.453 854.301 

Omsætningsaktiver i alt 1.677.088 1.413.919 

Aktiver i alt 1.677.088 1.413.919 

 

Egenkapital   

Egenkapital primo 923.800 832.726 

Årets resultat -440.983 91.070 

Egenkapital i alt 482.817 923.796 
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Regnskab 2020: Pengestrømsopgørelse 
 2020 2019 

Årets resultat -440.983 91.070 

Ændring i beholdning af varelager 0 6.261 

Ændring i tilgodehavender 317.984 -207.762 

Ændring i kortfristet gældsforpligtelser 704.151 -452.040 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 581.152 -562.471 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 0 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0 

Ændring i likvider 581.152 -562.471 

Likvider 1. januar 854.301 1.416.772 

Likvider 31. december 1.435.453 854.301 
  

 
Regnskab 2020: Medlemmer 
  

Antal medlemmer i alt 580 916 

Antal medlemmer under 30 år 515 785 

Antal medlemmer jf §14 i DUF tilskudsregler 431 776 
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Den afgående bestyrelse 
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