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UNF Aalborg 
UNF Aalborg har haft et solidt år, på trods af få slipups her og der. 
 
Vi gjorde til mission at afholde flere foredrag end sidste år, da der ikke blev holdt så mange 
sidste år, dette har vi også haft success med, da vi har afholdt 8 foredrag, med kun et par 
aflyste på grund af for få reserverede pladser. Generelt er der blevet holdt flere foredrag 
med flere deltagere. 
 
Fra starten af at den nye bestyrelse havde vi dog nogle problemer med at få kontoadgang til 
kasseren. Danske bank havde nogle kringlede systemer, dette kombineret med vores egne 
fejl, gjorde at den nye bestyrelse først fik kontoadgang i november, og det var først der hvor 
de frivillige kunne få refusioner for deres køb. Dog var den gamle kasserer også god nok til 
at hjælpe med at betale nogle bilag før. 
 
Noget tid inde i den nye bestyrelse var vi dog nødt til at afholde en ekstraordinær 
generalforsamling for at lave en omkonstituering af bestyrelsen. Som effekt af dette fik vi ny 
formand og næstformand. Disse roller blev dog ikke opdateret hurtigt nok på den offentlige 
hjemmeside, såvel som i UNFs mailsystemer. Dette resulterede også i at et par UNF mails 
blev skrevet til den gamle formand, frem for den nye. 
 
En stor tragedie ramte os også, da vi gik ned på vores depot, og opdagede det utænkelige: 
Vores UNF vand, importeret fra selveste vandtryk.dk blev for gammelt. Efter dette, valgte vi 
at levere det sidste vand til UNF sommermødet, med den advarsel om, at vandet var ældre 
end det burde ifølge bedst før datoen. 
 
I slutningen af året fik vi også færdiggjort intern revision for året 2018 og 2019. Her 
opdagede vi desværre, at vi havde glemt at sende faktura ud til Gymnasierne der er tilmeldt 
os, og vi derfor manglede nogle penge. Der var dog også brugt få nok penge, til at vi godt 
kunne dække det med overskuddet fra sidste år. 
 
Vi fik også lavet to foredrag af frivillige på gymnasier hvor vi fortalte om vores aktiviteter og 
hvad det vil sige at være frivillig i UNF Aalborg. Dette havde umiddelbart en positiv effekt, da 
vi i løbet af kort tid fik 4 nye frivillige til foreningen, effekten på mængden af deltagere til 
vores foredrag er hidtil ukendt. 
 
Fremtidigt vil vi fortsætte med foredrag, forberede os til vores GF, og sende merchandise, 
plakater og foldere ud til vores medlems gymnasier. 
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UNF Aarhus 
 
UNF Aarhus har haft et stille år, hvor tingene egentlig bare er kørt som de plejer uden det 
helt nye. Vores generalforsamling var præget af, at folk stillede op på grund af mangel på 
opstillere frem for motivation, hvilket desværre har kunne mærkes på resultaterne af året. 
 
Vi har fortsat haft undervisningsforløb med i vores program, hvilket har været en succes, og 
dette er noget, som vi håber vil forblive i vores program. 
 
Som en del af vores planer om at engagere vores frivillige, så begyndte vi at have 
arbejdsdage, hvilket var en middelmådig succes, som ikke helt gav de resultater, som vi 
håbede. Vi håber, at disse erfaringer vil blive brugt i fremtiden, da konceptet i sig selv er 
meget godt. 
 

UNF Esbjerg 
I UNF Esbjerg har vi i løbet af 2019 haft mange forskellige arrangementer, bl.a. en drone 
workshop i samarbejde med AAU Esbjerg, et fantastisk oplæg om udforskningen af Mars 
ved NASA forskeren Ravi, været ude og reklamere med UNF på Energiens Folkemøde i 
Esbjerg og meget mere.  
 
I den sidste halvdel af 2019 har vi været ramt af at både vores formand og vores kasserer er 
flyttet fra byen, hvorved vi, i bestyrelsen, nu kun er to medlemmer med bopæl og studie i 
Esbjerg, dette giver en del udfordringer for fremførelsen af foreningen. 
 

UNF København 
År 2019 har været et spændende år for UNF København! Vi har både tænkt i nye baner og 
koncepter som arbejdsdage, men vi har også haft nogle langsomme processer som ved 
bankskifte. Året startede hårdt ud med en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev 
stiftet en ny bestyrelse. Vores arrangementsdag var blevet afholdt i december 2018, så det 
handlede meget om at den nye arrangementsansvarlig skulle have mulighed for at få et 
overblik.  
 
Mens nye arrangementer som studieturen til Brorfelde, LaTeX workshop og foredrag for 
folkeskoleelever blev arrangeret, var bestyrelsen godt i gang med at skifte bank. Dette er vi 
stadig ikke helt færdig med, men mangler kun sidste skridt!  
 
Masterclass blev afholdt i april 2019 på Sukkertoppen gymnasium, som var en stor success. 
Weekenden har skabt et crew, som gjorde det muligt at gentage arrangementet i 2020.  



 
Derudover er den sidste del af bestyrelsen startet på universitetet, hvilket har haft en stor 
effekt på effektiviteten. Nu hvor bestyrelsen er mere samlet, smitter arbejdet videre til flere af 
de frivillige, hvoraf vi eksempelvis oplever mange tager med til foredrag som vagter. 
Derudover har vi fået en masse nye frivillige af samme grund!  
 
Vores arrangementsdag for den næste sæson kom en smule senere end sidste år, og derfor 
kom der heller ikke lige så mange. Dog har vi efter inspiration fra UNF Lyngby kommet frem 
til en anden metode at planlægge foredrag, hvor vi ikke fastlægger datoerne fra start af.  
 
Ved slutningen af året besluttede vi i bestyrelsen os for at lave en nytårstale! Det var et sjovt 
og spændende projekt, som vi gerne vil gøre til en tradition. Dog var der ikke så mange 
kommentarer til talen, så derfor skal vi gøre os mere umage med at gøre filmen mere 
iøjefaldende. I nytårstalen nævnte vi også, hvad vi gerne vil opnå i det nye år, 2020. Her har 
vi startet et samarbjde med UNF Lyngby om arbejdsdage den første onsdag hver måned. 
Indtil videre har vi været omkring d 4-5 stykker, men arbejdet har styrket sammenholdet og 
kreativiteten.  
 
Derudover vil UNF København gerne være mere synlige til messer. Efter vi fik skaffet en 
forsøgskasse fra en gammel frivillig, er vi nu rustet til at deltage i Science EXPO, 
Ungdommens Folkemøde, Åbent hus på KU, drughunters og meget mere! 
 

UNF Lyngby 
Det som bedst beskriver UNF Lyngby i 2019 er brede, samarbejde og PR. 
 
Samarbejde 
UNF Lyngby har endnu engang afholdt foredrag ude på gymnasierne, i et forsøg på at 
komme ud til flere potentielle deltagere. Disse foredrag er afholdt i aftentimerne, for at sikre 
mulig deltagelse for andet end medlemmer. Dette har haft succes med at give foreningen en 
større rækkevidde, da dette betyder mange gymnasieklasser møder op i hold. 
 
Tiltag 
Med stigende brug af facebook som de unges kalender har vi valgt at fokusere mere på at 
lave PR på denne platform. Dette synes allerede at have givet en del, men det er også vores 
antagelse at vi på sigt får flere ind på vores facebook side og dermed flere følgere som 
dermed nemmere ser hvad vi går og laver. Grundlæggende har vi afholdt det samme antal 
events i 2019, som i 2020, men grundet tryk som kom sent afsted og manglede PR har vi 
desværre ikke kunne tiltrække helt så mange som sidste år. 
 
Stabilitet 
UNF Lyngbys udbud af aktiviteter er dog stadige højt og har aktiviteter i alle fagene. 
Vi har stadig et stærkt samarbejde med DTU, samt fået lavet en bedre aftale mellem de 4 
lokalforeninger på sjælland, så vores økonomi ikke er en bekymring som tidligere. 



Vores tidligere tiltag med undervisningsforløb for grundskoleelever er stadige godt kørende. 
Disse forløb har kørt relativt selvstændigt og sideløbende med resten af UNF Lyngbys 
sæson. Forløbene har baseret sig på engagerede frivilligere, der forberedte noget materiale i 
for eksempel matematik. Selve kvaliteten af de enkelte undervisningsgange har været fin, og 
der er blevet afholdt hele 15 arrangementer for folkeskoleelever, som der i alt var over 200 
deltagere til. 
 

UNF Odense 
 
2019 har været et meget aktivt år for UNF Odense. 41 regulære arrangementer og 15 
irregulære arrangementer, har gjort 2019 til en af de største vi har haft. Første halvsæson af 
2019 var rigtig god for Odense, hvor over 35 % af de regulære foredrag, blev besøgt af +100 
deltagere. 
 
Vores sæsonprogram voldte problemer i starten, da det var svært at få indhentet alle 
abstracts. Vi formåede dog alligevel, at have det ude på gymnasierne i udgangen af august.  
Der er lagt en plan for sæsonplanlægningen for 2020/2021, så vi forhåbentligt ikke skal 
bruge hele sommerferien på sæsonplanlægning. 
 
Vi har fået en del nye frivillige og der er kommet godt liv på kontoret efter foredragene, 
hvilket vi forhåbentligt kan bibeholde. 
 
2019 var også året, hvor UNF Odenses Escaperoom, så dagens lys. Vi har afholdt det 2 
gange som del af vores sæson, og derudover er vi blevet booket af 3 gymnasier før jul og 3 
gymnasier i starten af 2020.  
Gymnasierne blev opmærksomme på os, da vi havde en stand på biomessen i Odense 
Congress Center i november 2019, hvor vi havde vores escaperoom med. Gymnasielærere 
fra hele landet deltog på denne messe, og har derfor været med til, at skaffe 3 nye 
gymnasiemedlemskaber til UNF. 
 
UNF Odense holdte i 2019 møde med UngOdense, om et eventuelt 3-årigt samarbejde fra 
2020-2022. Dette indbefatter, at UNF Odense skal være faglig sparingspartner og afholde 
workshops på ungdomshuset i Odense. Derudover vil der blive købt en bybus, der vil blive 
konverteret til et kørende laboratorie/showbus, som UNF Odense også får adgang til, ved 
vores arrangementer. Til sidst, vil UNF Odense skulle være fagligt ansvarlige for STEAM 
EXPO, der er en naturvidenskabsfestival, der vil finde sted i 2022 på Odense havn. Hele 
dette 3-årige projekt er financieret af NovoNordisk til en værdi af 2,3 mil. kr.  
Det var ikke sikkert, at projektet blev godkendt, men i starten af februar 2020, blev vi ringet 
op af UngOdense, der informerede om, at projektet er en realitet. 2020 vil højst sandsynligt 
bestå i, at udvikle diverse workshops, der kan bruges til dette projekt, men også senere hen, 
som regulære workshops. 
 



Det er en meget spændende tid, UNF Odense går i møde, og vi glæder os meget til at 
komme i gang.  

UNF Roskilde 
UNF Roskilde har haft et ret stille år præget af omstilling til nye typer aktiviteter og 
samarbejdspartnere samt travlhed hos de fleste aktive. Nu har vi imidlertid flere initiativer på 
vej, nogle af dem helt nye i UNF-sammenhæng, som vi glæder os til at lancere. Vi vil gerne 
være en forening med plads til eksperimenter og afprøvning af nye ideer. 
 
Derudover er foreningen i dialog med et gymnasium om et muligt samarbejde på det mere 
lokale plan, og vi håber også på at styrke samarbejdet med de øvrige foreninger i UNF 
Sjælland fremover. 

UNF Vestsjælland 
 
I UNF Vestsjælland har 2019 været et begivenhedsrigt år. Vi har haft en mulighed for at 
holde en række givtige arrangementer ved hjælp af en donation fra DUFs 
lokalforeningspulje. Vi har desuden fået en mulighed for at lave nogle investeringer i ting, 
som vi mener kan blive givtige for foreningen. Vores håb med dette er at vi får flere frivillige, 
som de næste år vil afholde en masse arrangementer.  
Alt i alt et spændende år, som efterlader bestyrelsen håbefulde for fremtiden! 
 

Webgruppen 
 ( 
https://docs.google.com/document/d/1KZIuneZMQzxvjhmiDsgU_KWvcFV2Z7ovkgruCw97O
Vk/edit# ) 
 

Årsstatus 2019 for UNF Web 
- koder hvor andre klikker 

Ekstern status til årsberetningen: 
 
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            

https://docs.google.com/document/d/1KZIuneZMQzxvjhmiDsgU_KWvcFV2Z7ovkgruCw97OVk/edit#
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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. 
 

Intern status til generalforsamlingen: 
 
2019 har været endnu et stille år for Webgruppen. Mange af de tilbageværende kræfter har en                
del år på bagen i foreningen, og er generelt optaget andetsteds. Året har løbende indeholdt               
forbedringer af vores interne systemer, specielt er der arbejdet på bugfixes og            
kvalitetsforbedringer af allerede eksisterende systemer.  
 
Vi har stadig på den gode side af over 100 issues liggende i vores katalog, så 2019 bliver helt                   
sikkert et år hvori mange spændende muligheder for vores systemer ligger parat til             
implementering og gennemgang. Fortsæt endelig med at sende nye ideer og forslag ind på              
support@web.unf.dk - de gennemgåes løbende og implementeres såfremt det giver mening           
løbende som vi har hænderne til det. 
 
I fjor udarbejdede vi i webgruppen et meget stort og kritisk projekt “Projekt Ny Infrastruktur”, 
som har til formål at løfte vores servere fra et aldrende miljø, til et moderne med indbygget 
patch-management, sikkerhed samt ikke mindst forbedringer ifm. bl.a. vores mail-integration og 
ligeledes forbedringer i brugeroplevelsen for vores frivillige. 
Vi havde håbet på en fuld implementering i 2019, noget som desværre ikke lod sig gøre grundet 
nogle af nøglepersonerne i projektet, har været mere end travlt optaget til anden side end 
frivilligt arbejde i UNF. 
 
I årets første måneder stod vi dog overfor udfordringer med mailflow til Microsoft-adresser, og 
måtte i al hast lave en “emergency change” hvor vi implementerede en del af vores “Projekt Ny 
Infrastruktur” ved at alle frivillige fik personlige G Suite-mailadresser og mailflowet blev 
omdirigeret dertil. 
Dette løste udfordringerne, og vi afventer nu resten af projektet. Der arbejdes på 
implementering heraf i løbet af 2020. 
 
Når vi kigger på vores besøgende på UNF’s hjemmesider, er 2019 lidt anderledes i forhold til                
året før. Samlet er besøgende og antallet af sidevisninger faldet en smule med en nedgang af                
brugere på knap 9% og 19%’s nedgang for sidevisninger. Dette skal ses i kontrast til 2018 hvor                 
vores hjemmesider oplevede en lignende stigning. Om dette reelt betyder at der er sket en               
normalisering, eller om interessen er dalet en smule, må være op til fortolkning. 
For ScienceCamps ser vi et nogenlunde ens billede, med en generel nedgang af besøgende på               
mellem 12-29%, samt en nedgang i sidevisninger mellem 12-22%. Flere ScienceCamps har haft             
en meget lille stigning i antallet af sidevisninger pr. session. Men generelt ses det tydeligt at                
vigtigheden af løbende opdateringer, er essentielt for at opretholde relevansen for vores            
besøgende. 
 



Det kommende år, kommer til at byde på udfordringer omkring rekruttering og engagering af              
passive medlemmer af Webgruppen. Et arbejde som gerne skal munde ud i en gruppe med flere                
aktive medlemmer samt et bedre forhold mellem “nye” og “gamle”. 
 
 

PR-gruppen 
Forfatter: Nicolai Hornung (NH) 

I PR-gruppen har arbejdet med de basale markedsføringsprojekter gennem været i fokus,  
og især de sociale medier, der løbende skal opdateres og udvikles for at vedholde og øge  
interessen omkring UNF og naturvidenskaben. 
 
Uddybende og konkretiserende udsnit af årets mest essentielle fokuspunkter: 
- Gymnasie-oplæg 

Fremtrædende medlemmer af PR-gruppen har taget initiativ til at organisere en 
række gymnasieoplæg med UNF's frivillige, der har til formål, at besøge Danmarks 
naturvidenskabelige gymnasier, og præsentere dem for UNF og elevernes 
muligheder for at deltage. Vi kommer ud dér, hvor målgruppen befinder sig. 

- Revurdering af distributionskanaler for markedsføringsmaterialer 
Den nuværende ordning omkring distribution gennem "Dansk Skole Distribution" har 
været diskuteret, da utilfredshed omkring ordningens finansielle ressourcetræk. 
Alternative/supplerende løsninger omkring, hvorvidt netop de frivillige, der har deres 
daglige gang på gymnasier, bedre kan udnyttes i udbredelsen af UNF. 

- Youtube 
Vi har i PR-gruppen undersøgt mulighederne for at styrke vores forenings brand 
gennem en Youtube-kanal, der som bekendt er et meget udbredt medie hos især 
vores målgruppe. Youtube er et ekstremt visuelt medie, der i høj grad baserer sig 
omkring video og klip, og giver en genial mulighed for både at vise målgruppen de 
årlige Science Camps, men også det fantastiske foreningsliv året rundt! 

 
I den nærmere fremtid vil PR-gruppen arbejde på diverse organisatoriske justeringer, der 
skal systematisere  
og skabe et bedre overblik over arbejdet i PR-gruppen, for at effektivisere 
arbejdsprocesserne for gruppen  
som helhed såvel som den enkelte. 
 
 

International 
På det internationale område er UNF stærkt repræsenteret som organisation. De seneste 
syv år har frivillige fra foreningen undervist på sommerskoler i udlandet og repræsenteret 
foreningen, som generalsekretær i bestyrelsen for den internationale bevægelse for 



fritidsaktiviteter i science og teknologi i Europa (MILSET) og i bestyrelsen for den globale 
afdeling af MILSET. 

I løbet af året var foreningen repræsenteret ved International Research School i Rusland, 
Expo-Sciences International i Abu Dhabi og ved møder i Belgien. Derudover havde 
foreningen også æren af at være vært for International Science Summer Camp, der blev 
arrangeret i fællesskab med MILSET og endelig sendte foreningen endnu en gang en vinder 
af Unge Forskere til Stockholm International Youth Science Seminar, der afholdes i 
forbindelse med Nobelprisuddelingen. 

 
 


