
Referat af UNF Danmarks generalforsamling d. 20.
marts 2021
Afholdt kl. 12.00 over Zoom (Zoom Video Communications)

Generalforsamling deltagernes fulde navne fremgår kun af referatet, hvis de var kandidater/blev valgt til

tillidsposter. Andre personer henvises til ved deres “TBF”, hvis de har en.

Praktisk information

Notering af stemmeberettigede
● Fra lokalforeninger:

○ Aalborg (7 stemmer): AME (7)

○ Aarhus (7 stemmer): LIKO (2), NV (2), FOE (2), JKK

○ Esbjerg (7 stemmer): COT (4), HHT (3)

○ København (7 stemmer): KNUT, RRO, SHB, MIM (4)

■ Umiddelbart efter punkt 11 overgår KNUTs stemme til MIM, som ender på 5

○ Lyngby (7 stemmer): OUJ (2), AMH (2), MFM, DJU, MOE

○ Odense (7 stemmer): HDV (7)

○ Roskilde (7 stemmer): CTN (7)

○ Vestsjælland (7 stemmer): ABJ (2), SB (2), SHAW (3)

● Fra nationale projekter:

○ Biotech Camp 2021 (3 stemmer): AMRO (3)

○ Chemistry Camp 2021 (3 stemmer): GUS (2), SHAW

○ Computer Science Camp 2021 (3 stemmer): Fraværende

○ Fysik Camp 2021 (3 stemmer): SHB, MIM (2)

○ Game Development Camp 2021 (3 stemmer): TGR (3)

○ Matematik Camp 2021 (3 stemmer): TLP (2), MSI

● Fra nationale arbejdsgrupper:

○ International-gruppen (1 stemme): JKK



1. Valg af dirigent
Landsbestyrelsen indstiller EHK. EHK er valgt ved fredsvalg.

2. Valg af referent
Landsbestyrelsen indstiller CTN. CTN er valgt ved fredsvalg.

3. Godkendelse af generalforsamling, dagsorden og stemmeprocedure (bilag 2)
Generalforsamlingen accepterer at den er indkaldt en smule for sent, grundet force majeure ifm.

coronapandemien. Dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne og godkendes ligeså.

Der anvendes et online stemmesystem, som det også blev benyttet ved sidste generalforsamling. Det er

lavet internt i UNF’s intranet. Ingen indvendinger til dette system.

4. Valg af 2 stemmetællere
SSM og NSK stiller op som stemmetællere. De vælges ved fredsvalg.

5. Årsberetning for 2020
Formand Mads Frimann har optaget en videopræsentation, som han afspiller for mødet. Nedenstående

er en opsummering at denne video, skrevet af NSK

Vi startede året 2020 med nytår, og alt så godt ud med 7 camps i søen. Men så kom Corona. Landet

blev lukket ned, og universiteterne ligeså. Ting kan kun holdes online. Vi bliver nødt til at tage stilling til

hvad der skal ske med vores camps, og vi vælger at aflyse tidligt i processen, da der ikke er nogle klare

retningslinjer om, hvordan man kan afholde dem, og ikke nogle udsigter for fremtiden.

Vi begynder at kigge på alternative måder vi kan afholde arrangementer på. Specielt bliver der kigget på

livestream af foredrag. I Lyngby bliver det holdt som en blanding, hvor der er en fysisk grænse på 50

personer, og derudover livestream. Det har været noget der har krævet mange forsøg og meget arbejde,

men det er også nogle erfaringer, vi kan tage med os fremover, bl.a. til at nå bredere ud i landet. Der

kom dog retningslinier, og København kunne holde deres Naturfagsweekend for folkeskoler fysisk. Et

skridt fremad.



Selvom camps var aflyst, blev GDC afholdt alligevel, bare online. Det var noget andet, men dem der var

med, fik alligevel en god oplevelse. Der var både en masse fagligt om spiludvikling, men der var også

sociale elementer bl.a. via Discord og Minecraft.

Vi har også haft en udskiftning på vores internationale post. JEP er gået på UNF-pension efter rigtig

mange år, men er blevet kompetent erstattet af SB, som bl.a. også er kommet ind i MILSET's executive

committee. Vi håber vi kan få stor glæde af MILSET i fremtiden.

På PR-området har der jo pga. aflysninger ikke været det store at lave PR for, men vi har til gengæld

brugt tiden på at udvikle vores PR. Vi har indgået et samarbejde med et firma der hedder Marketing

Advisor, som skal hjælpe os med at være bedre tilstede på Facebook-platformen.

Økonomi var et tungt punkt i 2020. Det skete desværre det at vi fik afslag for vores ansøgning om

DUF-støtte for 2019. Det betød at vi havde færre penge i kassen end forventet. Det betyder et

underskud på ca. 200.000 kr. i UNF Danmark, udover det underskud vi havde ifb. camps 2020. Her fik vi

nemlig flyttet vores sponsorater til camps i 2021. Der har været adskillige møder mellem lokalforeninger

ift. hvordan vi kan have en bæredygtig økonomi, både i UNF Danmark, og i lokalforeningerne, ikke kun i

2021, men også fremover på den længere bane.

Så til sidst vil jeg bare skrive TAK! Tak for at holde ud, og tak for at finde nye måde, vi kan gøre tingene

på. Det har været et hårdt år for alle, men også et år med nybrud. Nybrud vi kan bruge til at komme

stærkt ind i 2021 og fremtiden, med nye platforme og nye måder at formidle naturvidenskab på.

Der er også en årsberetning som går lidt mere i dybden med året 2020, og som også indeholder en

årsstatus for lokalforeninger m.m.

VIC kommenterer, at hun kan godt lide underlægningsmusikken.

6. Økonomisk statusberetning samt fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2020
(Bilag 3)
Link til præsentationen anvendt under GF.

Regnskabet har været påvirket af coronapandemien. Fra den ekstraordinære generalforsamling den 31.

oktober frem til nu, er den meste tid brugt på at rette op på diverse problematikker i regnskabet. Derfor

blev årsrapporten også forsinket. Den primære problematik var ufærdige campregnskaber, og en lang

https://drive.google.com/file/d/1vSegZPq4S8xz994g6JEzIhYSHil661M1/view?usp=sharing


række grupper som ikke vidste hvordan de skulle forholde sig til pandemien. Dertil også den sædvanlige

mængde småfejl i bilagene, og udfordringen ved at komme ind i arbejdet udelukkende via onlinemøder.

Årets overordnede resultat er et underskud på 440.983 kr. Dette er primært forårsaget af DUFs afslag på

driftstilskud. Heraf 185.265 kr. i underskud fra landsforeningens drift, samt 213.758 kr. i underskud fra

UNF ScienceCamps.  Alle sponsorater til ScienceCamps 2020 er blevet overflyttet til ScienceCamps

2021.

For detaljer se enten årsregnskabet eller præsentationen anvendt ved generalforsamlingen (bilag (link

ovenfor)).

NSK spørger ind til hvorvidt den nu halverede egenkapital vil have en betydning for likviditet for camps.

MBHA vurderer at kontoen er tilstrækkeligt polstret til året 2021.

7. Fremlæggelse af interne revisorers kommentarer til regnskabsåret (Bilag 5)
Dette regnskabsår har haft færre bilag, og derfor også færre sjuskefejl. De få væsentlige fejl som vi

fandt, er blevet fikset hurtigt og effektivt gennem et godt samarbejde med landskassereren. Der er mest

tale om overrefusioner, som er bragt i orden.

Intern revision anbefaler at godkende regnskabet 2020.

MBHA (aftrædende landskasserer) takker intern revision for et godt samarbejde.

8. Godkendelse af regnskab for 2020
Der er ingen indsigelser mod regnskabet. Det erklæres dermed for godkendt.

9. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse (Bilag 4)
Link til præsentationen anvendt under GF.

Grundet krisen omkring DUFs driftstilskud er der holdt møder med lokalforeningerne. Lokalforeningernes

ønsker er for så vidt muligt indarbejdet i budgettet.

Der er særligt fokus på at nedbringe omkostninger, ved at sløjfe vintermødet, og spare på forplejningen

til andre landsmøder. Der er også planer om at justere på PR-gruppen og International-gruppen. Vi

ender på et budget med 420.000 kr. i udgifter, som resulterer i et underskud på 50.000 kr.

Se bilag for detaljer (link ovenfor).

https://drive.google.com/file/d/10szspnL1OssNOFmWe2uh570ZOVLIpNJy/view?usp=sharing


NSK spørger ind til udgifterne for årsmøde, som er sat til 60.000 kr. Dette er selvfølgelig urealistisk for

2021 da årsmødet er i dag, afholdt elektronisk, og ender nok ikke på det beløb. Der er budgetteret med

det beløb alligevel, for at have en bæredygtig model for fremtidige år også.

SSM spørger ind til 0 kr for vintermødet, men 5.000 kr til kurser ved vintermødet. MFM forklarer at

vintermødet som møde er sløjfet, herunder ting såsom transport og forplejning, så der har været

drøftelser om at holde onlinekurser i stedet eller smide kurserne ind på andre møder (sommermøde eller

årsmøde). Sådanne kurser omtales stadig som vintermødekurser, også selvom vintermødet i sig selv er

sløjfet.

HDV spørger ind til planer for at søge tilskud fra andre fonde, som erstatning for DUF’s driftstilskud.

Dette er ikke indarbejdet i budgettet.

NSK spørger ind til hvorvidt den foreslåede ændring i fordelingsnøglen skal tænkes som midlertidig, eller

langtidsholdbar løsning. MFM forklarer at det umiddelbart er tanken at det skal stå ved udover 2021.

SSM nævner at ift. sponsorer er det generelt sværere at finde sponsorater til drift, frem for sponsorater til

enkelte (og spændende) projekter. Derfor er det særligt ærgerligt at have mistet DUF’s driftstilskud. Dette

blandt andet grundet PR-muligheder fra sponsorens side af, da det er federe at sige man har

sponsoreret et profileret projekt frem for blot en eller anden forening i sit årsbudget. Landsbestyrelsen

har i dialog med sekretariatet sat sponsorater til UNF Danmark til 250.000 kr. i budgettet , som er lidt

optimistisk men ikke helt urealistisk sat ifølge sekretariatet.

NSK spørger ind til administrationsgebyret som landsforeningen normalt opkræver fra camps. Skal dette

gebyr sættes op? MFM forklarer at det beholdes på samme niveau, fordi det allerede er indgået i

sponsoransøgninger. Tanken er at det kan øges fra år 2022. Dette er relevant så det ikke kun er

lokalforeningerne som tager “skaden”, men også camps.

MFM spørger generalforsamlingen hvad stemningen er for, at der budgetteres med 50.000 kr. i

underskud. Det nævnes at det nok ikke vil være tilfældet i år 2021. Specifikt spørges der ind til, hvordan

det vil modtages hvis medlemsgebyret stiger fra de nuværende 0 kr. (gebyret betalt fra lokalforeninger til

landsforeningen). KNUT udtrykker ønske om ikke at kræve medlemsgebyr fra lokalforeningerne, men

spare penge via egenbetaling fra frivillige i stedet.

RRO spørger ind til hvor realistisk det er, at UNF igen kan få DUF’s driftstilskud. MFM mener ikke at det

er videre realistisk. Det kræver et arrangement hver måned i hver region, herunder altså også Region



Nordjylland (repræsenteret her ved Aalborg) og Region Sjælland (repræsenteret her ved Vestsjælland og

Roskilde). PHN bifalder at det kan lade sig gøre på sigt, men ikke med det samme.

SHB mener umiddelbart ikke at transport bør være på egen regning, fordi der opstår ulighed alt efter

hvor i landet man bor. Der diskuteres derfor at evt. egenbetaling til landsmøder vil være et fast beløb for

alle, og transportrefusion stadig vil finde sted som normalt.

KNUT påpeger at den månedlige aktivitet ikke behøver at være et foredrag, men kan være en lang

række mindre arrangementer som er nemmere at lave. Man kan derfor hente meget ved ikke at “være

på vores høje hest” og acceptere at lave nogle arrangementer med ringere kvalitet.

CTN har samme pointe som KNUT, og skriver også arrangement frem for foredrag i referatet.

MSI kommenterer at nuværende politik siger det ikke skal koste noget at være frivillig i UNF. Dette kan

være et mudderskred, og meget fornuftige/små beløb kan hurtigt stige til noget man mener er ufornuftigt

hvis man ikke tænker sig om. SSM mener at denne politik har været en luksus som vi har indført fordi vi

havde råd til den, og kan fjernes hvis man ikke længere har råd til den.

NSK kommenterer at der slet ikke foreligger indførelse af egenbetaling i budgettet, så diskussionen bør

derfor sættes i bero, så der kan fortsættes på dagsordenen.

AME ønsker budgettet rettet til for det billigere årsmøde (nu her) som tidligere diskuteret. Posten på

60.000 kr. rettes derfor til 4.000 kr., og underskuddet på 50.000 kr. bliver til et overskud på 6.000 kr.

DJU spørger hvordan en eventuel egenbetaling kunne indføres, hvis det skulle indføres - og hvem der

skulle indføre det. Det ligger i landsbestyrelsens resortområde, da de administrerer de landsdækkende

møder og foreningens politikker. Dog vil det foregå i samarbejde med lokalforeningerne via

fællesbestyrelsesmøderne.

Det kommer frem, at der allerede nu er aftalt at indføre egenbetaling udelukkende til sommermødet på

50 kr. per deltager. Det er en principiel ændring, så der overvejes om det skal igennem

repræsentantskabet. Umiddelbart da det har været forbi fællesbestyrelsesweekenden, hvor alle

foreninger er repræsenteret lige, kan det virke overflødigt at gå igennem repræsentantskabet hvor alle

lokalforeninger ligeledes er repræsenteret lige.

MSI og TLP ønsker en sådan egenbetaling behandlet til et koordinatormøde, da det har indvirkning på

camps som benytter sommermødet til rekruttering. Dette vil blive taget op til næste koordinatormøde.



Der skrides til godkendelse af budgettet. Da der ingen indvendinger er, godkendes det.

10. Vedtagelse af fordelingsnøgle for fælles indsamlede midler jf. § 27
Bestyrelsen indstiller til at afskaffe fordelingsnøglen så alle pengene går til UNF Danmark.

Formelt fortolkes dette som et forslag om at sætte den til 0 kr. per lokalforening. Hvis der ikke kan

vedtages en fordelingsnøgle, vil der faldes tilbage på sidst godkendte fordelingsnøgle fra en tidligere

generalforsamling.

SSM kan ikke finde et sådan forslag i indkaldelsen eller på begivenheden, og mener ikke at det kan

kaldes et forslag - i hvert fald ikke et rettidigt indsendt forslag. Det er korrekt at der ikke er lavet et bilag

eller udsendt et bilag korrekt.

Det pointeres at denne nye fordelingsnøgle indgår i det godkendte budget, så hvis fordelingsnøglen

falder, bliver det svært at overholde budgettet.

RRO ønsker en overvejelse omkring sponsoransøgningen, som før har markeret sig på at pengene

blandt andet går til lokale arrangementer. Det vil så ikke længere være tilfældet hvis pengene ikke flyder

ud til lokalforeningerne.

SHB mener at der bør forklares i flere detaljer hvad der er diskuteret til fællesbestyrelsesmøderne, da

mange (deriblandt hende selv) har stemmer uden nødvendigvis at sidde i en lokalbestyrelse.

MFM forklarer situationen omkring DUF’s afslag på driftstilskud, og hvordan omkostningerne langt hen af

vejen kan deles op mellem drift og projekter. Dertil kommer sponsorindtægter. At fjerne pengene fra

lokalforeningerne handler om at kunne dække fx landsmøder.

NSK mener at forslaget er det rigtige at gøre midlertidigt, men at man på den lange bane igen skal

understøtte lokalforeningerne gennem søgte sponsormidler.

MBHA understreger at forslaget ikke er hevet ud af ingenting, og at der har været diskussioner både

med sekretariatet og med lokalforeningerne. Han pointerer ligeledes at mange af fondene ikke vil være

opmærksomme på forskellen, da deres ansøgningsformular slet ikke inkluderer oplysninger om fx

uddeling til lokalforeninger og lignende.

Der skrides til afstemning omkring en ny fordelingsnøgle på 0% til hver lokalforening og 100% til

landsforeningen. Der er ingen indsigelser, og fordelingsnøglen er vedtaget ved fredsvalg.



11. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer
Følgende stiller op:

● MFM, stillet af København, Aarhus, Vestsjælland, Odense og Lyngby

● MBHA, stillet af Aarhus, Odense, Lyngby, Esbjerg, Roskilde og København

● PHN, stillet af Roskilde, Lyngby, København og Aalborg

● GUN, stillet af Lyngby, Roskilde, Aalborg, København og Vestsjælland (siden trukket)

● GUN genopstillet grundet anden trækning, med samme stillere. (trukket igen da DJU stiller op)

● NSK, stillet af Roskilde, København, Lyngby, Aalborg og Vestsjælland

● RRO, stillet af København, Lyngby, Roskilde og Aalborg (siden trukket)

● AME, stillet af København, Lyngby, Roskilde og Aalborg (siden trukket)

● SSM, stillet af København, Lyngby, Roskilde og Aalborg

● MLK, stillet af Odense, Lyngby, Aalborg og København

Der skrides til afstemning om hvorvidt der skal være 7 eller færre medlemmer af bestyrelsen. Aalborgs

stemmer går til AME (7), og Game Development Camp er ankommet i form af TGR (3 stemmer). Da

AME ikke er ved en computer gør han mundtligt opmærksom på sine stemmer, og de lægges til

resultatet af stemmetællerne.

DJU stiller op, stillet af Roskilde, Vestsjælland, Lyngby, København og Odense. Afstemningen om

antallet af bestyrelsesmedlemmer afbrydes derfor og tages om.

Der ønskes hemmelig afstemning, og resultatet bliver 50 stemmer for, 21 stemmer imod, 1 blank

stemme, og 0 ikke afgivne stemmer. Computer Science Camp er fraværende, så deres 3 stemmer er

ikke meddefinerende for hvornår der er simpelt flertal, og ikke regnet med på nogen måde.

Der er således opnået simpelt flertal for 7 medlemmer i bestyrelsen, og de 7 kandidater er derfor valgt

ved fredsvalg.

KNUT forlader herefter mødet, og hans stemmer overgår til MIM.



12. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter
GUN, MUL, AME, VIC og AMRO stiller op.

De er alle stillet af København, Roskilde, Lyngby, Aalborg og Vestsjælland.

SSM spørger de opstillede omkring en erfaring fra den tidligere bestyrelse, hvor de forsøgte at indbringe

suppleanterne til alle møder og inddrage dem i beslutninger, i det omfang at der ikke blev stemt om

noget. Han spørger her om suppleanterne har ønske om at deltage på lige fod med de andre, fx ved at

komme med til møderne. MUL, GUN og AMRO takker ja til en sådan mulighed. VIC er forbeholden i

forhold til hvornår på året der er tid til det. AME forholder sig skeptisk om han har tid helt generelt.

Der skrides til afstemning om 3 eller færre suppleanter. Der ønskes hemmelig afstemning.

Resultatet bliver 71 for, 0 imod, 1 blank og 0 ikke afgivne stemmer. Med simpelt flertal skal der således

være 3 suppleanter.

Der skrides til kampvalg mellem de 5 kandidater. Grundet hemmeligt personvalg er det besværligt at

bruge nuværende løsning omkring AME og Aalborgs stemmer, som derfor bliver afgivet via CTN. Denne

løsning anvendes for resten af generalforsamlingen.

De valgte er VIC, MUL og AMRO. Alle 72 stemmer er afgivet.

13. Valg af 1-4 interne revisorer
CTN, GUS og SB stiller op.

Der skrides til afstemning om 3 eller færre interne revisorer. Der er ingen indsigelser, og derfor vedtages

det ved konsensus at der skal være 3 revisorer. De 3 kandidater er således valgt ved fredsvalg.

14. Valg af 1-2 revisorsuppleanter
RRO stiller op, og SAHB stiller op in absentia via RRO.

Der skrides til afstemning om 2 eller færre revisorsuppleanter. Der er ingen indsigelser, og derfor

vedtages det ved konsensus at der skal være 2 revisorsuppleanter. De 2 kandidater er således valgt ved

fredsvalg.



15. Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer
Aalborg: Meldes senere

Aarhus: NV, MARI

Esbjerg: COT, HHT

København: Meldes senere

Lyngby: OUJ, AMH

Odense: AHB, HDV

Roskilde: CTN, MASH

Vestsjælland: SB, SHAW

16. Behandling af forslag

a) Politik for miljø og ansvarligt forbrug (Bilag 7)
SSM og ARM trækker deres forslag. Da ingen andre ønsker at stille forslaget som deres

eget, frafalder det.

b) Foreningens registrering (Bilag 9)
SSM ønsker at ændre status hos erhvervsstyrelsen til almindelig ikke-erhvervsdrivende

forening, frem for nuværende frivillig forening. Dette betyder blandet andet at man kan

have ansatte hvis man skulle ønske det.

SHB spørger ind til tidligere perioder med ansatte. EHK forklarer at det dengang

sandsynligvis har været i strid med foreningstypen, blot ikke opdaget i omtalte periode.

SHB mener ligeledes at det kan give PR-mæssige udfordringer at vi ikke kan kalde os en

frivillig forening.



ABJ spørger hvad forslaget drejer sig om, om der er en helt konkret plan med ændringen.

SSM påpeger at der i vedtægterne er muligheder for at ansætte, og dette er umiddelbart

en strid, som forslaget kan rette op på.

AHB mener der er principielle problemer, fx med nepotisme, hvis der skal ansættes folk,

og der er praktiske problemer med at vedligeholde en ansættelse.

Det diskuteres hvorvidt vi er forpligtet til at ændre foreningsstatus, da vi allerede omsætter

for 50.000 kr, men det er kun for momspligtige foreninger.

SHAW er imod forslaget og gentager tidligere kommentarer.

NSK påpeger, at foreningstypen ikke sætter grænser for hvordan man kan markedsføre

sig selv, og den tekniske foreningstype vi står som hos Erhvervsstyrelsen kan være

ligegyldig. Han mener ligeledes, at bestyrelsen bør bemyndiges til at tage beslutningen.

SB siger at hvis der skal lønnes folk som arbejder for foreningen, så kan de i stedet

oprette et firma, og så fakturere UNF for deres arbejde, uden at være ansat. SB er bange

for at UNF kan ende i en situation som Bifrost angiveligt er endt i, hvor frivillige generelt

ikke vil lave noget hvis de ikke kan blive aflønnet for det.

GUS ønsker klargøring om man stadig kan kalde sig selv en frivilligt drevet forening, og

hvorvidt en almindelig forening stadig kan gøre brug af det eksterne sekretariat. Svaret på

begge spørgsmål er ja.

NSK påpeger at vedtægterne har meget strenge krav til hvad en medarbejder kan lave,

så han ser ingen grund til bekymring for en glidebane a la det der angiveligt er sket i

Bifrost. Ligeledes at der ikke er bindende regler for hvornår man må kalde sig en frivillig

forening. Fx Røde Kors kalder sig en frivillig forening, selvom de er registreret som en

almindelig forening.

Der ønskes hemmelig afstemning.

Resultatet blev 21 for, 50 imod, 1 blank og 0 ikke afgivne stemmer. Forslaget er dermed

ikke vedtaget.



c) Foreningens hjemsted (vedtægt) (Bilag 8)
SSM ønsker at ændre vedtægtens beskrevne hjemsted fra København til blot Danmark.

Dette mest fordi at man så kan ændre postadresse fra Universitetsparken 5 i KBH til

sekretariatet i Viborg.

RRO undersøgte det her sidste år, og den primære årsag til at have hjemsted stående i

vedtægterne er for at søge lokal støtte. Derfor er det relevant for fx UNF København, men

ikke UNF Danmark - og man kan ændre det uden konsekvens.

JKK mener det giver mening for at signalere tilhørsforhold til hele Danmark overfor DUF.

Der er ingen indsigelser til forslaget, og derfor vedtages forslaget ved konsensus.

d) Forslag om strategiske mål (Bilag 6)
SSM trækker forslaget. Ingen andre ønsker at stille forslaget som sit eget.

e) Stemmeret til generalforsamlingen (bilag 10)
RRO ønsker at lade alle deltagere til GF få 1 stemme. Det er langt fra et nyt forslag, så

diskussionen behøves ikke umiddelbart gentaget. Særligt under corona mener RRO at

det har været fjollet at der skal sidde 30 mennesker med 72 stemmer, og der skal findes

rundt i et bureaukratisk apparat som tildeler stemmer til lokalforeninger, camps og

arbejdsgrupper.

ABJ påpeger at det justerer fordelingen af stemmer, så større foreninger kan have flere

stemmer end små foreninger.

SB mener det ville være synd, fordi der er noget æstetisk ved at stemmeret er tilknyttet

UNF’s medlemsforeninger.

HDV mener det er problematisk at den fysiske lokation for generalforsamling kan påvirke

holdningen.

SHB mener det er problematisk at enkelte personer kan blive overrepræsenteret, hvis de

som den eneste repræsentant fra en forening får 7 stemmer. Ligeledes kan det være



problematisk at deltage i nationale arbejdsgrupper som ikke nødvendigvis får

repræsentation via stemmer.

GUS bifalder SHB’s punkter, men mener også at det er grundlæggende fair at dem der

møder op får indflydelse. Man kan se, at generalforsamlingen ikke altid er så velbesøgt,

og det kunne der jo være en grund til. Ligeledes mener GUS at da vi har samme formål

alle sammen, så bør konflikten være minimal. Han påpeger også at mange stemmer ud

fra deres egne holdninger, og ikke stemmer i blok med deres lokalforening, camp eller

arbejdsgruppe.

NSK siger, som arkitekt bag det nuværende system, at det nuværende system er fjollet,

og mener at det blev vedtaget som et kompromis.

MUL mener det nuværende system er uden nogen god årsag, og kan ikke se hvordan

skrækscenarierne kan opstå. Fx at store bestyrelser skulle vedtage ting som kommer dem

til gode. Hun bifalder GUS i at da vi har samme formål, må vi også have tillid til hinanden.

HDV er enig i, at det nuværende system er lidt underligt. Særligt problematisk at

projekterne ikke har flere stemmer, men han mener ikke at 1 stemme til 1 person er den

rette løsning.

AHB er heller ikke fan af nuværende system, men ved 1 stemme per person kan 1

lokalforening øge sin indflydelse ved at hive flere mennesker med til generalforsamling.

AHB mener også at når generalforsamlingen går tilbage til et fysisk arrangement, så vil

det være nemmere “lige at dukke op” til et arrangement i sin hjemby. Hun påpeger også,

at en lokalbestyrelse kan give sin stemme til almene frivillige.

NSK påpeger at da landsbestyrelsen kan nedsætte projekter, så kan man ikke bare sådan

give projekterne flere stemmer, da landsbestyrelsen så kan påvirke systemet til deres

egen fordel. Han påpeger ligeledes, at det vil skalere helt automatisk hvis der er 1

stemme per hoved. Det betyder at hvis der opstår nye koncepter med mange frivillige, så

vil de blive repræsenteret med det samme, og ikke ende som camps, der i mange år var

de største projekter, men ingen repræsentation havde.

AMRO påpeger at lokalforeninger kan have problemer nok i at stille en bestyrelse, så at

de skal sidde på de fleste stemmer er måske heller ikke fair.



CTN påtaler retorikken hos modstandere af stemmeret til alle, hvor han mener der ofte

bliver henvist til en bred enighed, som ikke eksisterer, for at underbygge ens egen

holdning. Han fremhæver samtidig at der ved flere generalforsamlinger har været flertal i

salen for lignende forslag, men dog ikke ⅔ flertal blandt de stemmeberettigede, samt at et

forslag i 2019 havde 32 medstillere.

SHB mener at der også findes sager som påvirker den enkelte frivillige lige meget, hvor

det så er underligt at de frivillige ikke ligestilles.

AME bifalder forslaget, da han finder det åndssvagt at han alene har 7 stemmer.

NSK beskriver hvordan man kan se UNF på forskellige måder. Fx at se UNF som en

helhed, hvor medlemmer frit kan flytte lokalforeninger hvis man flytter bolig, så kan 1

stemme per person måske give mening - hvorimod hvis man føler loyalitet og

tilhørsforhold til en lokalforening, så vil man måske gerne bibeholde et repræsentativt

system. NSK mener at der de seneste år er sket en udvikling, hvor mange begynder at se

dem selv som UNF’ere i landet og ikke lokale UNF’ere.

MBHA mener at vi ikke kan finde fælles fodslag, inden man diskuterer hvad UNF er. Er

UNF en paraplyforening for 8 medlemsforeninger der afholder nationale projekter, eller er

det en landsdækkende forening? Han mener ligeledes at det er en tillidssag, for selvom vi

måske er gode venner nu, så kan det jo ændre sig i fremtiden. Han finder det ærgerligt at

det repræsentative system ikke altid fungerer i lokalforeningerne, da vi i debatten har hørt

nogle historier om manglende inddragelse i lokalforeningerne.

VIC har ikke stemmer til denne generalforsamling, for første gang i hendes UNF-karriere.

Hun finder det kedeligt, og der mangler fællesskab. Det er hendes vurdering at et

repræsentativt system er forældet, og hvis man er taget med til GF så fortjener man også

en stemme.

GUS mener at manglende repræsentation kan løses ved at give stemmeret til alle, samt

at hvis man får en stemme, så er man mere tilbøjelig til at møde op.

SHB mener at man måske kunne ændre system undervejs til en generalforsamling, hvor

man kan benytte et repræsentativt system i sager der berører lokalforeninger, og et nyere

(mere direkte) system i andre sager.



MFM påpeger at man også kan kigge på pengestrømmen, således at dem der betaler

regningen også har indflydelse. Han foreslår at der kan oprettes en kongres, med et

direkte demokratisk system, som behandler fx strategi. Han mener derfor at

generalforsamling skal holdes separat, så der næsten kun behandles valg på en

generalforsamling, og andre beslutninger tages andre steder.

I lyset af at tre stemmer er fraværende, betragter vi situationen som havende 72

kvalificerede stemmer, hvorfor en vedtægtsændring skal have 48 stemmer for, for at blive

vedtaget.

SB har fået et ildebefindende, og har forladt afstemningen umiddelbart før den gik i gang.

Vi tager derfor udgangspunkt i 70 kvalificerede stemmer, hvorfor der nu kræves 47

stemmer for.

Resultatet blev 34 for, 34 imod, 2 blanke og 0 ikke afgivne stemmer. Forslaget er dermed

ikke vedtaget.

17. Eventuelt
Der er tale om at nedsætte en arbejdsgruppe for at arbejde videre med et eventuelt nyt stemmesystem,

da meningerne er meget splittede. PHN påpeger at en sådan gruppe sikkert godt kunne få lidt penge

refunderet for transport og mødeudgifter. HDV siger at de i Odense har forpligtet sig til at arbejde med

det, fordi de historisk har været stædigt imod. GUS bliver tovholder og ansvarlig for at opretholde en

mailingliste. JKK melder sig også til denne gruppe.

MFM melder at der snart er Folkemøde, og DUF har inviteret os til at deltage. Man må meget gerne

komme med inputs. Fx har vi mulighed for at holde et event på scenen.

18. Mødeevaluering
SSM roser deltagernes engagement og evne til at holde det kortfattet.

ABJ melder om problemer med talerækken i starten, indtil systemet med håndsoprækning blev indført.

PHN roser dirigenten for at være god til at holde dagsordenen og talerækken.




