
Referat fra Bestyrelsesmøde 21. november 2021, online 

Mødet er berammet til 4 timer fra 18-22. 

 Deltagere: Lea (dirigent), Michael, Regi, Ditte, Sofie, Henrik, Marie (ref) 

Afbud: Morten, Mads-Erik, Astrid 

Agenda 

1. Valg af dirigent og referent.  

Dirigent: Lea 

Referent: Marie 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt uden anmærkninger. 

3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (findes i mappen på 

Sharepoint: https://yfudk-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/yfu_yfu_dk/EWHYfuNaAxhGvJaromltMDcB2eIL_

xkoZQ0Ey0mP5oo5FA?e=pkEve2 ) 

Er referatet blevet sendt ud? --> Referatet ligger altid i Sharepointmappen 

Bestyrelsen/Bestyrelsesreferater. Fremadrettet skal referenten sikre at linket sendes ud til 

hele BE med reminder om godkendelsesvinduet på de 48 timer.   

Der skal altid være to varianter – et internt og et eksternt. Referatet skal deles med 

yfu@yfu.dk, når godkendelsesvinduet på de 48 timer er afviklet.  

4. Orientering fra regionsrepræsentanter - status på aktiviteter og kalender – Alle 

kommer omkring: 

a. Hvad er der foregået af aktivitet siden sidst? 

b. Hvordan er stemningen hos regionsledelsen? 

c. Er der noget man mangler hjælp til eller skal have vendt med de andre? 

d. Hvordan spår man det kommende kvartal i regionen? (Q42021) 

HST: Ditte + Astrid 

• Socialt står det godt til. 2. torsdag i måneden er en aktivitet med god stemning. 

Ældre YFUere mødes på Sørens Værtshus den 17/12 og ønsker god jul.  

• Inbound + outbound forældremøde afholdes i morgen.  Afventer fortsat Elvira om, 

hvorvidt der kommer en ung med et oplæg.  

• Tastedag med medlemsdatabasen var en succes.  

• Elvira skal hjælpes lidt med dokumentationen.  

• DieselHouse med SJØ 

• KBH bymuseum – de brune værtshuse med SJØ som oplæg til 2. torsdag 

• Julefrokost 
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SJØ: Marie + Astrid 

• Flyers i Nyk + julefrokost i HST 

• Demokrati fitness i Roskilde 8/12 

• Deltagelse i HSTs juleklip i dec. 

• Elvira måske SJØterrejsen 2.0 i januar/februar 

• Messen i Greve afholdt 

• Muligt event: tinge på Trelleborg 

 

FYN: Lea + Regi 

• Velfungerende region! :) 

• Regionsmøde + Mortens aften afholdt 

• Juleklip i dec 

• O-møde i januar 

• Ishockey i feb 

• En fyldig aktivitetskalender       

• Inbound’s kalender er også fyldig 

SJY: Henrik + Morten 

• Regionslederen har været optaget af kommunalvalget og været svær at fange 

• 18/12 julehygge + Blake’s årsprojekt i Vejle 

• Planer i kalenderen i foråret, men det er inbound der trækker læsset 

• Outbound halter efter 

• Arbejdet ligger primært på fam Forsdahl og BE-reps 

MJY: Ditte + Mads-Erik 

• Ditte og MES har været til møde i Århus - med nye frivillige. Fint potentiale.  

• Regionsmøde på fredag 26/11 med valg af regionsleder 

• Aurora vil gerne lave regionsevents 

• Ditte forsøger at fange Irene ift forældremøde 

• Annemette Forsdahl vil gerne hjælpe til med at afholde et forældremøde på 

outbound også.    

• O-møde 27/10 i Århus 

NJY: Lea + Michael 

• Forældremødet på outbound blev aflyst 

• Cecilie er svær at fange, men på mammut blev der lavet en regionskalender 

• Juleevent måske den 11/12 

• Regionsmøde afholdt i sept 

Brainstorm på hvordan vi får mere gang i regionerne 



- Museumsbesøg 

- Bibliotekerne 

- Invitationer skal ud i god tid. Det sikrer at folk kan få plads til YFU i kalenderen. 

- Roadtrip – SEK + BE tager ud til regionerne (man kan ikke gøre Rls proaktive på 

distancen) - kunne gøre en gang i kvartalet.  

- Kan for meget aktivitet tage pusten fra nogen? Fx mængden af ting i HST. Det bliver 

forvirrende og for krævende. Man bliver bombarderet med kort varsel.  

- Inbound kører godt.  

- Vores støtte skal gå til de regioner der mangler aktiviteter.  

- Kvartalskalendere med oversigt over kommende datoer.  

- De sociale aktiviteter er gode til rekruttering til de tipsgivende aktiviteter. 

PAUSE til 19:45 

1. Orientering fra FU 

a. Fun facts: 1850 er på udveksling i 21/22. 270.000 har i alt været på 

udveksling.  

b. Mammut er blevet afviklet med stor succes. Folk syntes det var en fed 

weekend. 

c. Vasketøjet er væk fra kælderen! 

d. Vi har godkendt indkøbet af vandhanen til køkkenet. Henrik køber og 

Klaussen monterer.  

e. MES har underskrevet ny kontrakt.  

f. Vi har opdateret brochure. Og en flyer er lavet af praktikant Adrian. Der er 

lavet en masse fine tryksager til messer. 

g. Astrid Jul Bastholm har holdt årgangsfest for 18/19 og 19/20 og det har 

kastet et par medlemmer af sig. Enkelte dukkede også op til novemberkursus 

den efterfølgende weekend.  

h. Afslag fra tipsen søgt på baggrund af 19/20. Det var desværre ikke en 

overraskelse. Vi vælger ikke at klage. Vi afventer et afslagsmøde med DUF. 

i. Johanne har sagt op pr. 31/12. Hun skal dog afvikle noget ferie så hun ca. Er 

der en måned endnu. Tenna og Henri har derudover sagt at de ikke vil 

forlænge deres kontrakter, som også udløber 31/12. Efter møde ml. FU og 

MES har vi afsat lidt større budget til personale og MES vil gå i gang med at 

sammensætte et nyt SEK og lave jobbeskrivelser; ny stilling som VF-

koordinator/rekrutteringsmedarbejder, deltidsansat programkoordinator, 

studentermedhjælper og en praktikant i foråret 2022. 

j. Vi har afholdt to messer i Greve og Vejle med glade frivillige. Det er noget folk 

er glade for! Vi deltager derfor i alle 5 efterskolemesser i Q1 2022. 

k. Fam. Gertov får refunderet fly, forsikring og support allowance fratrukket det 

afbestillingsgebyr, som skal betales ti USA samt et admin-gebyr på 2%. Dvs. Vi 

mister ingen penge og vi refunderer de penge 1:1, som vi har tilovers efter 

dette afbud. 

l. Vi har et voluntary early return fra Uruguay. Ditte tager et møde med 

studenten og familien. 



m. Vi skal i gang med at lægge budget for 2022. Vi forventer at præsentere 

udkast på BE-møde d. 16/12. 

n. Vi skal have lavet en marts-plan, som er en aktiv beslutning om hvad vi gør 

fra og med 23/24. Hvis vi ikke får fyldt alle outbound-pladser skal vi se på, om 

vi har økonomi til at forsætte efter 2023. 

o. Daniel er projektansat stud-medhjælper, som laver databaseoverførslen 

færdig. Lige nu (med forbehold for små fejl) er vi på 515 U30-medlemmer! 

p. Simon Thomsen hjælper Marie med Google Adwords. 

  

 

2. Orientering fra SEK 

3. Status på Scholarship v/Ostrid 

a. 2 legater a 20.000 kr til Europa, ansøgningsfrist 1/1/22.  

b. Pr. 21/11/21 er der endnu ikke kommet nogle ansøgere. Ditte aktiverer sit 

netværk.  

4. Opdatering på action points 

 

Vi følger op på action point fra seneste bestyrelsesmøde (d. 3. oktober 2021) 

Opgave Ansvarlig Status Deadline 

Skabeloner på aktiviteter, 

vi kan give til RLs.  

Astrid + Sofie Reidl  1/1/22 

Medlemsdatabase 

 

Marie, Lea, Daniel, 

Tenna 

I gang – Daniels 

ansættes i en 

projektansættelse 

 

asap 

menukort af uddannelse 

og kurser 

Ditte --> UG 

Lea overtager 

ansvaret.  

Der var god dialog 

med UG på 

mammutmøde. 

mammut 

Roger (Corpay) Mads-Erik Corpay er i drift. 

Afventer SEKs 

indtastning af alle 

fakturaer fra året. 

asap 

Jurist Udvalg Mads-Erik Parkeret snart 

Forsikringsninja Mads-Erik Parkeret Inden maj 

2022 

Hjertestarter og 

førstehjælpskursus 

Henrik Afventer Tryg Fonden Sept 2021 

    

    

 



11. Eventuelt inkl. “mig og bestyrelsesarbejdet” hvis nogen har noget de har behov for at 

dele med flokken. 

• Næste møde - snakke om kompetenceprofiler i BE og hvem der evt kan fylde de sko.  

• TV til plenum – Henrik undersøger og afventer det gode tilbud og slår til, når det 

kommer.   

• Vi giver for 300kr pr medarbejder i julegave til supergavekortet.dk (med mindre 

reglerne for deltidsmedarbejdere gør at vi ikke må give så højt et beløb) - Marie har 

ansvaret for hun har corporate MC ;) 


