
Agenda til bestyrelsesmødet den 15. august 2021 
Deltagere: Lea Krull, Marie Ravnholt Sannes, Michael Juel, Regi Malmgart, Astrid Bonke (ref.), Sofie 

Engelbrecht, Ditte Hasbeck Svendsen 

Afbud: Mads-Erik Schiønnemann (SEK), Henrik Kragh  

Mødets tema: Vejen videre 

 
1. STATUS & SPARRING: Den levende forening 2021 

o Aktivitetsplaner for regioner (vi tager en runde ved personerne nedenfor) 

▪ Er der noget vores regionsledere mangler?  

• Skal vi oprette et regionsleder-advisory board med tidl. 

regionsledere og evt. andre ressourcepersoner? 

o  

▪ Regionslederkursus – hvordan og hvornår? Mammut? 

▪ Aktivitetskalendere i alle regioner – kan vi inspirere hinanden? 

o Aktivitetsplaner for udvalg (vi tager en runde ved personerne nedenfor) 

o Hvordan kan vi styrkeintegrationen mellem inbound og outbound? 

o Uddannelsesprogram (Ditte) 

▪ Rygter om novemberkursus 

▪ KP-kursus 

▪ Regionale kurser?  

Regionskontaktpersoner: (REFERATSNOTER) 
NJY: Lea 
Regionslederen virker glad og motiveret og de har planlagt 
at holde et kalendermøde og få planlagt regions 
foreningsår.  
 
MJY: Morten (vi tager den lidt fælles) 
Regionslederen har været på højskole, en anden frivillig 
har stået for nogle arrangementer, som der til gengæld 
ikke har været stor tilslutning til. Vi skal have liv i 
fællesskabet i Aarhus, gerne gennem noget regionshype til 
jubilæet. Astrid foreslår at bruge en lokal inboundstudent 
til et o-møde.  
En aktiv kernefrivillig flytter til Aarhus snart! Vi skal være 
obs på tilflyttere. 
Sofie ringer til regionslederen og så ser vi hvad vi får i 
kalenderen. Lea kontakter Morten og fortæller om planen.  
 
SJY: Henrik 
Der er lidt dårlig kommunikation mellem regionslederne. 
Regionslederne skal have lidt guidance. Der er nogle 
arrangementer i kalenderen, men RL kunne godt bruge 
noget sparring. 
 
FYN: Michael / Regi 
Der er kommet aktivitetskalender med aktiviteter for både 
medlemmer, GABS og inbounds. 
 
SJØ: Marie 
Regionslederen er glad for at få hjælp af BE. Han vil som 
udgangspunkt gerne erstattes som RL. Men HST og øvrige 



frivillige arbejder på at fylde regionens kalender, så der 
stadig er tilbud. 
Idé: der skal holdes et arrangement for folk, der lige er 
flyttet til Sjælland, som skal lokke nye frivillige til. 
Vi er fans af ideen om at genoplive Halvvejen, fordi det er 
et offentligt sted og mindre forpligtende.  
 
HST: Astrid / Ditte 
Regionen lader til at spille. De punkter hvor 
regionslederen mangler indspark, lader hun til at få den 
nødvendige hjælp.  
 

 

2. ORIENTERING: Organisering af Mammutmøde - hvad vil vi gerne opnå med mødet? Hvordan 

opnår vi det?  

o Call til hovedansvarlig i næste YFU nyt (Lea og den lilla sløjfe) 

▪ Ditte tager kontakt til Lilla Sløjfe og looper Lea ind i samtalen.  

o Udvalgsbudgetter og beføjelser 

▪ Der skal være god dialog med alle udvalg om deres arbejdsbeskrivelser og 

økonomiske planer/rammer for dette foreningsår. 

▪ Mammutweekenden kan passende bruges på at fastlægge 

arbejdsbeskrivelser(kommissorium) for udvalgene. 

▪ Vi udarbejder en simpel skabelon til kommissorium (MES har en ide) 

 

3. DEBAT: BE-seminar i september – hvad vil vi? 

o Eksternt oplæg: “Den gode bestyrelse” ved Johannes Bogh om bestyrelsesarbejde, 

samarbejde, strategi og implementering. 

▪ Lea tager noget kamera/mikro-setup med til weekenden for at forevige 

Johannes’ kloge tanker om udveksling. 

▪ Vi har mulighed for at komme med specifikke emner Johannes kan snakke 

om. 

▪ Gennemgå årshjulet 

▪ BE’s eget kommissorium / strategi 

▪ Konkrete prioriteter (need to / nice to) (forretning / forening) 



o Lea skriver til en specifik frivillig vedr. “Hvorfor er jeg YFUer?” (invitér både til BE-

weekend og Mammut) 

o Forskellige udvalg + arbejdsweekend ved Ditte 

o Skal vi invitere region Fyn? 

 

4. Sekretariatslederens ansættelse 

o Vi debatterer fordele og ulemper og kommer frem til at vi gerne vil fastansætte.  

o I referatet af 31. januar 2021 skriver vi "

 
▪ BE har diskuteret problemstillingen og blandt de fremmødte er der enighed 

om at vi ikke tør risikere at miste vores sekretariatsleder og at vi i øvrigt ikke 

finder en bedre egnet kandidat under de nuværende givne 

omstændigheder. Vi har uden tvivl bedste person til posten og kontinuitet er 

alfaomega for foreningens overlevelse i den nuværende situation og derfor 

er en fastansættelse den eneste logiske konklusion.  

 

5. Orientering fra FU - ved Michael 

o Hele BE modtager ugestatusrapporter, som vi er meget glade for. 

o Der arbejdes as we speak på prissættelse for 22/23. 

o 722 medlemmer heraf 421 U30 

o Inbounds kommer til at tælle med, men der skal stadig væk foregå kraftig 

rekruttering.  

o Cashflow går godt, men muligvis fordi vi har haft færre arrangementer end vi 

potentielt kunne have haft. Overblik over økonomi er lidt træls, fordi Bogholderiet 

Fyn ikke rigtig er kommet ud af starthullerne og det skuffer.  

 

6. Dato for DM 2-3. April 2022 

På valg: Astrid, Henrik, Regi, Ardy – I skal overveje om I genopstiller 

Suppleanter: Ditte og Morten 

 

7. Mig og bestyrelsen 

Udenfor referat 

 

8. Ps. Hopla er død 

 

Næste møde er seminaret i september. 


