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VELKOMST FRA FORKVINDEN 
 
Kære RBU’er 

2020 blev helt anderledes, end vi forestillede os. Corona kom til at sætte dagsordenen for hele samfundet og ikke 
mindst for børn og unge. I foråret måtte skolen passes hjemmefra, og fritidsaktiviteter over hele landet lukkede. 
Selvom skolerne nu er åbne, er børn og unges hverdag stadig meget anderledes. Red Barnet Ungdom har 
kæmpet hårdt for at kunne blive ved med at holde liv i vores vigtige aktiviteter og i vores gode 
frivilligfællesskaber. Det har krævet en masse arbejde og kreativitet, men situationen har også ført til mange nye 
typer af aktiviteter og nye, spændende digitale tiltag. Red Barnet Ungdoms medarbejdere og frivillige har været 
yderst omstillingsparate, og særligt i disse coronatider har Red Barnet Ungdoms arbejde vist sig at være en vigtig 
faktor for børn over hele landet. Det synes jeg, vi kan være meget stolte af. Vi vil blive ved med at møde 
udfordringer og restriktioner i den kommende tid, men jeg ved, at vi i fællesskab kan imødekomme disse 
udfordringer og blive ved med at gøre en kæmpe forskel for tusindvis af børn hver dag.  

Som medlem er du inviteret til Red Barnet Ungdoms landsmøde den 7. november 2020, som i år foregår digitalt. I 
landsmødemappen finder du de dokumenter, du har brug for på landsmødet. Du kan læse om de medlemmer, 
der stiller op til bestyrelsen, du kan desuden blive klogere på de forslag, som vi skal stemme om, og under 
landsmødet kan du være med til at sætte dit præg på Red Barnet Ungdoms fremtid.  

Glæd dig til et spændende landsmøde.  

Mange hilsner 
Stine Alkert 
Forkvinde // Red Barnet Ungdom 
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PROGRAM FOR LANDSMØDET 2020 
 
10:00  Landsmødet åbnes ved forkvinde Stine Alkert 

 Formalia 

 Bestyrelsens beretning, debat og spørgsmål  

Debat og spørgsmål 

Godkendelse af beretning 

Forslag til behandling på landsmødet   

 Forslag om at fastholde kontingentsats på 150 kr./år 

 Forslaget stilles af RBU’s bestyrelse 

10:45 Pause 

11:00 Fremlæggelse af årsregnskabet for 2019 

Bemærkninger fra de interne revisorer 

 Godkendelse af årsregnskabet for 2018 

11:30 Frokost 

12:00 Fremlæggelse af arbejdsprogram 

 Indkomne forslag ift. vedtægtsændringer og forslag til allerede stillede forslag 

 Personvalg 

 Præsentation af kandidater  

13:15 Pause og afstemning 

13:30 Valg af kasserer og seks bestyrelsesmedlemmer 

 Valg af interne revisorer 

 Valg af ekstern revisor 

 Eventuelt 

 Kahoot og vind en præmie 

 Afrunding og tak for i år 

14:00 Slut 
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UDKAST TIL FORRETNINGSORDENEN 

1. Åbning af mødet 

a) Formanden åbner mødet og leder valget af 1-2 dirigenter og 1-2 referenter. 

b) Efter valget overdrager forkvinden mødeledelsen til dirigenterne, som leder mødet herfra. 

c) Første punkt herefter er godkendelse af landsmødets forretningsorden. 

2. Nedsættelse af stemmeudvalg 

a) Der nedsættes et stemmeudvalg på 2 til 3 personer bestående af ansatte fra sekretariatet. 

b) Medlemmer af stemmeudvalget udtræder midlertidigt af stemmeudvalget, hvis der skal tælles stemmer 
ved personvalg, hvor de selv er opstillet. 

3. Behandling af forslag til landsmødet, herunder ændringsforslag 

a) Dirigenten kan stille redaktionelle ændringsforslag til allerede stillede forslag til dagsordenen. 

b) Der kan stilles ændringsforslag til alle forslag, der er udsendt til RBU’s medlemmer 3 uger før 
landsmødet. Ændringsforslag stilles via en udfyldt blanket som sendes til bestyrelsens e-mail: 
bestyrelsen@redbarnetungdom.dk senest den 7. november 2020 kl. 12.00. 

c) Ændringsforslag behandles kun, hvis de forholder sig til de udsendte forslag og i rimelig grad forholder 
sig til indholdet af det oprindelige forslag. Dirigenten vurderer dette. 

4. Stemmeret 

a) Alle medlemmer, der har tilmeldt sig landsmødet inden den fastsatte tilmeldingsfrist og er til stede på 
landsmødet, har stemmeret. 

5. Afstemninger om beretning, regnskab, arbejdsprogram, vedtægter og indkomne forslag 

a) Inden hver afstemning foreslår dirigenterne en afstemningsprocedure.  
Er der tale om ændringsforslag til ændringsforslag stemmes om disse først.  
Et forslag vedtages ved simpelt flertal - medmindre andet angives i vedtægterne.  
Som hovedregel stemmes om de mest vidtgående forslag først ved flere forslag til samme punkt. 

b) For vedtagelse af vedtægtsændringsforslag kræves det jf. vedtægterne, at 2/3 af de under afstemningen 
tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. 

c) Der holdes åben afstemning under ledelse af dirigenten. Dog kan alle stemmeberettigede kræve skriftlig 
afstemning, som vil foregå via digitale polls. 

d) De tilstedeværende stemmeberettigede under det enkelte afstemningspunkt afgør afstemningens 
udfald. 

mailto:bestyrelsen@redbarnetungdom.dk
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e) Der kan på landsmødet ikke stemmes ved fuldmagt. 

f) Der stemmes ved digitale polls under ledelse af dirigenterne: for, imod eller undlader. 

g) Vurderer dirigenterne, at der er uhensigtsmæssigt mange, der undlader at stemme, spørges 
forsamlingen til grunden. Dirigenterne kan derefter tillade korte opklarende bemærkninger og foretage 
omafstemning.  

6. Valg af kasserer  

a) Afstemning om personvalg skal ske i henhold til vedtægterne. 

- Såfremt der alene er én opstillet kandidat til posten, vælges den opstillede ved fredsvalg, dvs. uden 
afstemning 

- Såfremt der er mere end en opstillet kandidat til posten, oprettes der afstemninger til det/de 
relevante valg. 

b) Efter afgivelse af stemmer optæller stemmeudvalget stemmerne, og resultatet offentliggøres. 

c) Genoptælling afholdes, hvis mindst 4 stemmeberettigede anmoder herom. 

d) Ved afstemning opbevares stemmematerialet 1 time af dirigenten. Derefter destrueres det. 

e) Hvis en kandidat taber valget til kassererposten, har kandidaten mulighed for at stille op til de øvrige 
poster frem til tidspunktet for valghandlingen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Afstemning om personvalg skal ske i henhold til vedtægterne. 

b) Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer foregår på følgende måde: 

- Såfremt der er 6 eller færre opstillede kandidater, vælges disse ved fredsvalg, dvs. uden afstemning.  

- Såfremt der er flere end 6 opstillede kandidater oprettes der afstemninger til det/de relevante valg. 

c) Efter afgivelse af stemmer optæller stemmeudvalget stemmerne, og resultatet offentliggøres. 
d) De 6 personer, der har opnået flest stemmer er valgt. 
e) Genoptælling afholdes, hvis mindst 4 stemmeberettigede anmoder herom. 
f) Ved afstemning opbevares stemmematerialet 1 time af dirigenten. Derefter destrueres det. 

8. Valgbarhed 

a) Alle, der har været medlemmer af Red Barnet Ungdom i minimum 1 måned og endnu ikke er fyldt 30 år, 
kan stille op til bestyrelsesposter. 
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b) Kandidaturer skal meddeles til bestyrelsen via bestyrelsens e-mail: bestyrelsen@redbarnetungdom.dk 
senest lørdag den 7. november 2020 kl. 11.45. Hvis der ikke tilstrækkeligt med kandidater inden 
tidsfristens udløb, kan fristen forlænges af dirigenten med en passende ny frist. 

9. Taleret 

a) Alle medlemmer har taleret, og deltagerne tildeles ordet i den rækkefølge, som de indtegner sig hos 
dirigenterne. 

b) Gæster kan tildeles taleret ved emner, der af dirigenterne vurderes at være relevante for dem. 

c) Dirigenten kan indføre taletid, f.eks. 3 minutter ved førstegangsindlæg og 1,5 minut ved 
andengangsindlæg under samme punkt. 

10. Procedure 

a) Deltagere, der ønsker ordet til procedurer, tildeles dette straks. 

11. Mistillid 

a) Ved mistillid til dirigenten suspenderes møde og forkvinden overtager ledelsen af mødet. Vedtages 
mistilliden, leder forkvinden valget af en ny dirigent. 

12. Andet 

a) Indtagelse af alkohol er forbudt under afholdelsen af landsmødet. 

b) Mobiltelefoner skal være slukket eller stillet på lydløs. 
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2020 

Indledning 
Formålet med denne beretning er til landsmødet at redegøre for det forgangne års arbejde. Beretningen 
afspejler initiativerne i det arbejdsprogram, som landsmødet sidste år besluttede, at Red Barnet Ungdom skulle 
gennemføre. Samtidig er årsberetningen også fremadskuende og danner grundlag for bestyrelsens forslag til 
arbejdsprogram for 2021, som er til drøftelse og godkendelse på landsmødet. 

Denne beretning suppleres af en mundtlig beretning på landsmødet. Det er den skriftlige beretning, der er til 
afstemning. 

Et år i forandringernes tegn 
2020 har været et år, der på mange måder har været anderledes end tidligere år. Det har både ført udfordringer, 
succesoplevelser og ulykkelige sager med sig. 

I marts blev Red Barnet Ungdom - ligesom resten af landet - ramt af Covid-19-situationen. Alle medarbejdere 
måtte arbejde hjemmefra, forårets uddannelsesdage og Ledelsesforum måtte aflyses, og frivillige aktiviteter og 
møder måtte rykkes eller omlægges til at være digitale. Vi oplevede heldigvis også, at nedlukningen i foråret 
bragte nye initiativer med sig. Red Barnet Ungdom har deltaget aktivt i Socialministeriets ”Covid-partnerskab for 
udsatte børn og unge” og har haft et udbygget samarbejde og koordinering med andre dele af foreningslivet, 
organisationer og samarbejdspartnere, for at kunne imødekomme udsatte børns og unges behov bedst muligt 
under krisen. Digitaliseringen har også taget fart i Red Barnet Ungdom. Vi tog Microsoft Teams i brug til at afholde 
intromøder for nye frivillige, samt projektleder-introduktion for nye frivillige ledere og matchmøder mellem børn 
og rollemodeller i 1-til-1-relationer. Via Teams har der desuden været udbudt webinarer. Flere af disse digitale 
tiltag kører også videre, efter at landet - og Red Barnet Ungdom - begyndte at åbne op igen. Som noget helt nyt 
forsøger vi os med et digitalt landsmøde i år. Det gør vi så vi kan sikre et trygt og godt landsmøde, som vil kunne 
afholdes, uanset hvordan Covid-19-situationen ser ud i november.  

I starten af juli anholdte og sigtede politiet to tidligere frivillige i Red Barnet Ungdom for at have begået seksuelle 
overgreb mod et barn. De to sigtede er kommet i kontakt med barnet via Red Barnet Ungdoms indsats Barnets 
Ven. Der er endnu ikke faldet dom i sagen. Sagen har rystet vores organisation dybt og vil komme til at fylde hos 
os i lang tid fremover. I den ulykkelige sag har alle vores procedurer været overholdt, og vi må konstatere, at der 
er tilsyneladende tale om en meget gennemført form for såkaldt grooming, hvor både barn og alle voksne 
omkring sagen er blevet manipuleret. I lyset af sagen har vi igangsat en grundig gennemgang af alle retningslinjer 
og procedurer, samt implementeringen af disse. Vi indhenter desuden en uvildig ekstern ekspert i 
børnesikkerhed, som yderligere skal gennemgå vores processer og retningslinjer, for at se, om der er noget, vi 
kan gøre endnu bedre. Desuden planlægger vi, i samarbejde med Red Barnet, at sætte børnesikkerhed på 
dagsordenen via et topmøde. 

Aktiviteter 
I 2020 har vi igen oplevet vækst i vores eksisterende indsatser, ligesom vi har igangsat nye som følge af Covid-19-
situationen i Danmark. Vi når dermed ud til flere børn end tidligere. Vi har nu 166 aktiviteter, 1.550 frivillige, og vi 
når ud til ca. 2.500 børn. Vi har kæmpet hårdt for at fastholde aktiviteter på asylcentre, på skoler, i boligområder 
etc. under nedlukningen. I lyset af de nye udfordringer for børn og unge i forbindelse med Covid-19 er der 
desuden igangsat følgende initiativer: 
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For at nå udsatte børn under nedlukningen er der igangsat: 

• Netmakkere, online lektievenner  
• Webvenner i samarbejde med Københavns Kommune 

For at skabe aktivitet i børns sommerferie er der igangsat: 

• 3 Sommerkolonier (især for børn i Barnets Ven og Lektievenner, samt børn, der ikke tidligere har været 
tilknyttet Red Barnet Ungdom). 

• 7 Summer Learning Clubs i samarbejde med Lær for Livet. 

Derudover har vi naturligvis også haft stort fokus på vores eksisterende indsatser.  

>> Vi har haft fokus på tredje år vores 4-årige partnerskab med Egmont Fonden på samlet 16 mio. kr. til vores 
Læringsindsats (2018-2021). Ved udgangen af 2020 forventer vi at drive 72 læringscaféer og have etableret 100 
Lektieven-matches. 

>> Videreførelse af projektet Barnets Ven, hvor vi i 2020 har omkring 250 nye match mellem et barn og en ung 
frivillig. 

>> I 2020 har vi 18 aktiviteter fordelt på 9 asylcentre og vil ende på at have afholdt 4 kolonier for børn på flugt. 
Desuden regner vi med at have 33 venskabsgrupper ved årets udgang. 

Inden for Red Barnet Ungdoms mindre indsatsområder, er status følgende: 

>> MobSquad besøger skoleklasser og snakker om mobning i Aarhus, Aalborg, København og på Frederiksberg. 

>> Klubber. Vi har klubber i Kalmargade i Aarhus, Vangdalen i Randers, en pigeklub og en drengeklub i Valby og 
en pigeklub på Nørrebro. 

>> Internationalt er Red Barnet Ungdom fortsat en del af Nordic Co-operation hvor vi et par gange årligt mødes 
med vores søsterorganisationer i Norge, Island og Sverige. Siden sidste landsmøde har der bl.a. været et fælles 
seminar i Sverige med fokus på Børnekonventionen, samt møder i det nordiske samarbejde. 

Organisering og økonomi 
Red Barnet Ungdom formår hele tiden at engagere mange unge i flere af vores mange aktiviteter for endnu flere 
børn. Vi er i skrivende stund henholdsvis 1.530 frivillige under 30 år og 4.210 medlemmer, som alle er en del af 
vores Red Barnet Ungdom-fællesskab.  

En stor del af Red Barnet Ungdoms frivillige hører til en lokalforening, som vi i 2020 har 9 af. Det er bestyrelsens 
indtryk, at det fungerer godt med sekretariatsunderstøttelsen af lokalforeningerne, og at samarbejdet mellem 
lokalforeninger, sekretariat og bestyrelse stadig fungerer bedre. Definition og udvikling af lokalforeningernes rolle 
vil fortsat være et fokusområde for organisationen i det kommende år for at sikre et lokalt ejerskab til Red Barnet 
Ungdoms aktiviteter og samtidig sikre, at lokalforeninger fremover i højere grad vil være et lokalt samlingssted 
for Red Barnet Ungdom-frivillige.  

Kompetenceudvikling af organisationens frivillige er stadig centralt for Red Barnet Ungdom. Vi har i 2020 afholdt 
2 uddannelsesdage, en i København den 26. september og en i Aarhus den 4. oktober. Forårets to 
uddannelsesdage måtte aflyses grundet Covid-19. Desuden måtte bestyrelsen i foråret se sig nødsaget til at aflyse 
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Ledelsesforum grundet pandemien. Der blev holdt lokalforeningsrådsmøde i september med deltagelse af 
lokalbestyrelsesmedlemmer. 

Det er fortsat en prioritet at genopbygge organisationens egenkapital. I år ser vi, at dette arbejde har båret frugt, 
og ved udgangen af 2020 forventer vi, at Red Barnet Ungdom har en egenkapital i omegnen af 885.000 kr., der 
sammenlignet med 2017 var på 222.518 kr. Organisationens økonomiske bæredygtighed vil fortsat være af høj 
prioritet, hvorfor dette også indgår som et strategisk udviklingspunkt for de kommende år. 

Red Barnet Ungdom er i stadig stigende grad også til stede på diverse sociale medier. Vi har i skrivende stund 
næsten 20.000 følgere på Facebook, samt over 2.000 følgere på Instagram, hvor vi deler gode historier fra 
organisationens aktiviteter og lokalforeninger. Vi oplever desuden i stigende grad omtale af organisationens 
arbejde og aktiviteter i aviser og andre nyhedsmedier, hvor der både bringes debatindlæg og artikler om vores 
aktiviteter. 

Børneinddragelse og børnepolitisk engagement 
Red Barnet Ungdoms rolle som fortaler for børn og børns stemme, er i endnu højere grad end tidligere en central 
del af organisationen. Derfor er stadig det bestyrelsens ønske at fortalerarbejdet fremover skal spille en mere 
central rolle i bestyrelsens, sekretariatets, lokalforeningernes og i aktiviteternes arbejde.  

Det er fortsat et ønske fra bestyrelsens side at skabe større synlighed om vores aktiviteter, hvorfor Red Barnet 
Ungdom gennem de strategiske drøftelser er kommet frem til, at vi som organisation har en fortalerforpligtelse 
til at berette om den viden om børn, vi opnår gennem vores aktiviteter. For at vi i fremtiden i højere grad kan 
agere fortalerorganisation, vurderer bestyrelsen, at vi i højere grad end hidtil skal have fokus på indsamling af 
viden fra børn og frivillige i aktiviteterne fremover.  

Med indlægget ”Coronakrisen må ikke blive en læringskrise for vores udsatte børn” i Jyllands-Posten den 2. april 
positionerede Red Barnet Ungdoms forkvinde, Red Barnet Ungdom i debatten om læring og trivsel. I Kristeligt 
Dagblad den 16. december 2019 havde vi ligeledes et debatindlæg kaldet ”Børn skal kende deres rettigheder - for 
så kan de forsvare sig imod voksne”. I Berlingske den 1. maj 2020 fik vi bragt artiklen ”Ny undersøgelse: Danskere 
frygter, at børn ikke lærer nok under coronakrisen”, som bygger på en undersøgelse lavet af Red Barnet Ungdom. 
En artikel i Hjemmet i foråret satte fokus på vores læringsaktiviteter, lige som vi i samarbejde med Moos-Bjerre 
har udarbejdet en undersøgelse blandt børn og unge om deres oplevelse af nedlukningen. Til efterårets 
uddannelsesdage har der været et spor med fokus på fortalerarbejdet blandt ledende frivillige. 

I 2020 har vi fastholdt og udbygget vores rolle som en børnepolitisk aktør i netværk, bestyrelser, fora, 
arbejdsgrupper, konferencer og meget andet, hvor vi har været repræsenteret af bl.a. bestyrelsesmedlemmer, 
ansatte og lokalforeningsfrivillige. Vi er fortsat i Red Barnets Hovedbestyrelse, Styrelsen og udvalg hos Dansk 
Ungdoms Fællesråd, Børnesagens Fællesråd, Københavns Kommunes Frivilligråd, Samarbejdsgruppen om 
Børnekonventionen, TV2 Lorrys repræsentantskab og flere.  

I 2020 blev samarbejde med Red Barnet også udvidet. Som en del af vores Covid-19-indsats, har vi bl.a. indgået et 
samarbejde med Red Barnet om at matche Lektievenner med børn fra deres familieaktiviteter. Red Barnet 
Ungdom var ligeledes inviteret til at tale ved Red Barnets 75-års jubilæum i Børsen foran blandt andre 
Kronprinsen, statsministeren og udviklingsministeren.  
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Med en bevilling fra Augustinusfonden skal vi formidle stemmer fra Børn på Flugt, projektet forventes at tage 
form af en teaterforestilling udviklet af C:NTACT. I regi af Barnets Ven er der udviklet en bog og SoMe-film, der 
hedder ”FrontFlip” og handler om, hvad et barn får ud af at have en rollemodel. 

Strategien skal leve i organisationen 
Efter Landsmødet 2019 godkendte Red Barnet Ungdoms nye strategi, afholdt sekretariatet og bestyrelsen i 
starten af 2020 et seminar med fokus på at omsætte fundament og strategi i organisationen. Desuden har 
bestyrelsen nedsat strategiteams, som har haft til opgave at følge strategien og komme med anbefalinger til, 
hvordan vi kan handle på den, så vi sikrer, at den bliver brugt i vores arbejde. Dette arbejde vil blive drøftet i 
forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsprogrammet for 2021. Formålet er at få strategien til at leve i 
organisationen, hvorfor dette arbejde også vil fortsætte det kommende år. 
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RESUME AF ÅRSREGNSKABET 2019 

Årsrapporten omhandler overordnet:   

1) Hvilke penge har Red Barnet Ungdom (RBU) modtaget i 2019, og hvad de er blevet brugt på.  
2) Hvad den økonomiske status var ved udgangen af 2019.  

Landsmødets deltagere skal tage stilling til, om årsrapporten for 2019 kan godkendes. For at give dig så gode 
forudsætninger som muligt, er her en opsummering og forklaring af de vigtigste tal i årsregnskabet.  

Årets resultat for 2019 er kr. 17.786 (545.708 i 2018)  

I budgettet for 2019 var der oprindeligt budgetteret med et overskud på kr. 301.208, og årets resultat er derfor kr. 
283.422 mindre end budgetteret. Det mindre overskud skyldes i høj grad to ting: 

1) En fratrædelsesaftale med en tidligere medarbejder og derfor dobbeltløn på en stilling i en periode.  
2) En mindre indtægt på husleje på grund af ændret tolkning af en ekstern tilskudsbevilling.    

Årets positive resultat betyder, at RBU har kunne lægge penge på kistebunden; egenkapitalen er derfor pr. 31/12 
2019 kr. 786.012 imod kr. 768.226 et år tidligere.   

Overordnet har RBU to former for indtægter (note 1 i regnskabet): Frie midler og projektmidler. 
De er fordelt således i 2019: 

• Frie midler: 3,66 mio. kr. (3,43 i 2018)  
• Projektmidler: 11,48 mio. kr. (9,72 i 2018)  
• Samlet: 15,14 mio. Kr. (13,15 i 2018)    

Frie midler er de penge som RBU, inden for ret brede rammer, kan bruge for at nå foreningens mål. De bruges 
primær til at finansiere lønninger, husleje og til at understøtte det organisatoriske arbejde. De tre største beløb 
kommer fra:  

• Dansk Ungdoms Fællesråd: 1,79 mio. kr. (1,75 i 2018)  
• Adm. bidrag: t.kr. 732 (625 i 2018)   
• Kontingenter: t.kr. 671 (624 i 2018)  

Projektmidler er de penge, RBU modtager fra forskellige donorer og som er øremærket konkrete indsatser. 
Indtægter og udgifter fra projektmidler går altid i 0 i regnskabet, da eventuelle overskydende midler 
tilbagebetales til donor. 

Udgifter (note 2-5 i regnskabet)  
I note 2 er projektudgifterne fordelt på forskellige indsatser.  

I noterne 3-5 er udgifterne dækket af frie midler fordelt på henholdsvis personaleomkostninger, bestyrelses-, 
udvalgs- og uddannelsesudgifter samt andre udgifter. Bemærk her, at af de samlede lønudgifter på 8,02 mio. kr. 
dækkes de 5,98 mio. kr. af eksterne bevillinger til indsatserne.  
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Som det er nævnt ovenfor, har vi i 2019 haft flere indtægter end udgifter, og kom derfor ud af 2019 med en 
egenkapital på kr. 786.012, hvilket svarer til ca. 5% af årets omsætning. Bestyrelsen besluttede for år tilbage, at 
RBU’s egenkapital gerne skal være på mellem 15-20% af den årlig omsætning. Det er den ikke ved udgangen af 
2019. 

RBU’s bestyrelse er meget opmærksom på, at egenkapitalen stadig pr. 31/12 2019 er lav, hvorfor ønsket er at 
budgettere med overskud igen de næste par år for at sikre, at egenkapitalen styrkes.  

Deloittes (ekstern revisors) konklusion  
Årsrapporten 2019 er revideret af Deloitte, der er RBU’s eksterne revisionsselskab og som fungerer som vagthund 
i forhold til, om RBU’s årsregnskab er opgjort retvisende, og om der er gode økonomiske og administrative 
procedurer. Ekstern revisor tjekker bl.a., at der eksisterer gyldig dokumentation for afholdte udgifter, at pengene 
bliver brugt sparsommeligt, at lønniveauet er rimeligt, at der ikke foregår svindel med organisationens midler m.v. 
Såfremt at ekstern revisor ikke har nogen bemærkninger til regnskabet, har vi deres vurdering af, at regnskab 
m.v. er i orden.  

Den eksterne revisors konklusion er, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Se også side 3 til 6 i 
årsrapporten, hvor der også står, at ekstern revision vurderer, at der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  

Udover ekstern revision er der også to interne revisorer, der er valgt af sidste års landsmøde, og som har til 
opdrag at være særligt opmærksomme på RBU’s økonomi og forvaltningen heraf. Deres rapport, der også er 
inkluderet i materialet til landsmødet, giver, sammen med ”Årsrapporten 2019”, et godt billede af Red Barnet 
Ungdoms økonomiske status ved udgangen af 2019.  
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INTERN REVISION FOR REGNSKABSÅRET 2019 

Forord 
Vi har i denne rapport arbejdet ud fra principperne om intern revision som et middel til at sikre følgende: (1) 
Effektivitet i driften, hvilket inkluderer sikring af aktiver og ressourcer; (2) pålidelig regnskabsaflæggelse og 
bogføring, hvilket omfatter at de almindelige regnskabsprincipper for organisationer følges; (3) overholdelse af 
organisationens vedtægter, hovedsageligt i forhold til økonomien; samt (4) mere langsigtede og som 
udgangspunkt politiske prioritering i forbindelse med organisationsdriften. 

Til udarbejdelse af rapporten er følgende dokumenter blevet gennemgået: 

• Revisionsprotokollat til årsrapport for 2019 
• Årsrapport 2019 
• Intern revision 2018 
• Retningslinjer vedr. afholdelse af udgifter i Red Barnet Ungdom (dateret FU/ 30.03.2020) 
• Red Barnet Ungdoms strategi 2019-2022 
• Derudover er der foretaget stikprøvekontrol af: 
• Bogførte bilag 2019 

Derudover er der foretaget stikprøvekontrol af: 

• Bogførte bilag 2019 

 

D. 08/10 – 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anders P. Nordhagen Helene K. Mikkelsen 
 

Intern revisor       Intern revisor 
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Bogføring 
Kontrol af bogføring blev foretaget i samarbejde med Red Barnet Ungdoms økonomi- og administrationschef. 

Den interne revision har særligt kontrolleret udgifter afholdt i forbindelse med: 

• Lokalforeningernes drift 
• Udgifter til forplejning og gaver afholdt af bestyrelsen 
• Transport 
• Logi 

Den interne revision kan konstatere, at der overordnet set udvises sparsommelighed blandt de frivillige, 
projektledere, sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer, hvilket er positivt, da midlerne således bliver udnyttet 
optimalt. Der er i vores stikprøvekontrol ikke fundet fejl i bogføringen.  

Gennemgang af udgifter 
Den interne revision har foretaget stikprøvekontrol af bilag med fokus på ovenstående gruppe af udgifter. Vores 
kontrol som intern revision må ikke sammenlignes med den revision som den statsautoriserede revisor 
foretager, som er mere metodisk og som laver en mere omfattende kontrol. Vi kigger ikke kun efter rigtigheden 
af bilagene, men også om interne retningslinjer bliver fulgt såsom beløbsstørrelser til forplejning og gaver. 

Den interne revision har ikke fundet nogle udgifter, som overstiger de interne retningslinjer og vores gennemgang 
af transportudgifter og logi giver som helhedsindtryk et billede af rigtig meget aktivitet for få midler, og hvor der 
indtænkes fornuft i den daglige drift af organisationen. 

Indtægter 
Som i de tre foregående år, er der en stigning i indtægter og for andet år i træk er den væsentligt. De såkaldte 
formålsbestemte midler har bidraget til, at indtægtssiden er væsentligt forøget. Indtægterne for året 2019 udgjorde 
15.131 t.kr., hvilket er positiv stigning i forhold til året før, der var på 13.146 t.kr. Stigningen i indtægter svarer til 14 %, 
og er på 1.985 t.Kr. 

Bag ved tallene for stigningen gemmer sig nogle få projekter/puljer som bærer hele indtægtsforøgelsen, og der er 
også andre områder, hvor indtægterne er faldende. Her er det især ”læring” der bidrager til stigningen. 

Indtægterne opdeles overordnet i frie midler og formålsbestemte midler, hvoraf begge typer er meget vigtige både 
set isoleret og samlet. 

Stigningen i frie midler kommer bl.a. fra medlemskontingenter, hvor en pæn vækst har bidraget til en stigning på 
47 t.Kr., fra 624 t.Kr. i 2018 til 671 t.Kr. i 2019. Igen i år ser vi effekten af, at man fortsat har fokus på at hjemtage 
midler til administration, gennem de større fondsansøgninger, da administrationsbidraget ligesom sidste år er 
steget, fra 625 t.Kr. i 2018 til 732 t.Kr. i 2019. Det ses som positivt, at administrationsomkostninger i større grad end 
tidligere dækkes af projekterne selv og at sekretariatet tænker administrationsomkostningerne ind, når der søges 
om midler til projekterne. 

DUF-indtægterne er på samme niveau som 2018 med en stigning på godt og vel 42 t.kr. 
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De formålsbestemte midler, herefter kaldet projektindtægter, er en god indikator for organisationens 
aktivitetsniveau. Det er ligesom sidste år tilfredsstillende at se, at disse er steget, i år fra 9.718 t.kr. i 2018 til hele 
11.476 t.kr. i 2019, 

I 2019 er der gennemgående tre indsatser, der står for de mest markante stigninger på indtægtssiden. Der drejer 
sig om Læring, Barnets Ven og midler fra PUF. 

Læringscafeer er steget fra 4.295 t.kr. til 5.038 t.kr. i 2019, Barnets Ven fra 1.347 t.kr. til 2.449 t.kr. og PUF-midler er 
steget fra 87 t.kr. til hele 444 t.kr. 

Tidligere har de interne revisorer kommenteret på det positive i, at indtægterne spredes på mange aktiviteter. Med 
en væsentlig tilgang i midler til to af projekterne, vil de interne revisorer henstille til, at man forholder sig til, at man 
potentielt på sigt vil kunne være særlig sårbar på disse projekter, når bevillingerne indstilles. 

 

Figur 1 – Fordeling mellem frie midler og projektmidler 2010-2019 

Andelen af frie midler er i perioden 2010 til 2019 tæt på fordoblet, dog med udsving i samme periode. Modsat ser 
man for samme periode, en kraftig stigning i tildelingen af projektmidler, de i årsrapporten såkaldte 
formålsbestemte midler. RBU har femdoblet deres tilgang af projektmidler, hvilket mestendels skyldes det øgede 
fokus på at hjemtage 

flere formålsbestemte midler, hvilket må siges at have lykkedes. Det er anerkendelsesværdigt, at man fastsætter 
et KPI og i den grad lykkedes med at øge de formålsbestemte midler. 

Udgifter 
Projektomkostninger (posten modsvarer projektindtægter som er nævnt ovenfor) er steget fra 9.718 t.kr. i 2018 til 
11.475 t.kr i 2019. Dette er en positiv udvikling, der kan henføres til, at organisationen har haft et højere 
aktivitetsniveau i 2019 end i 2018 som vi også bemærkede som positivt for året 2018. Det at RBU viser sig i stand til 
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at vækste, endda efter et særdeles godt år i 2018 ser vi i den interne revision som yderst positivt og giver grund til 
ros herfra. 

Posten personaleomkostninger dækker over de omkostninger, der afholdes af de frie midler til personale samt 
omkostninger til personale, der er dækket ind af projektomkostninger i form af projektansættelser. 
Personaleomkostninger udgjorde i 2019 2.082 t.kr. og var en stigning i forhold til 2018. Den interne revision 
bemærker, at posten vedrørende lønninger er steget på grund af skifte på generalsekretærs-posten, der har 
medført en periode med dobbeltlønning. Det gennemsnitlige antal medarbejdere steg fra 18 til 16. Dette ser de 
interne revisorer ikke som en unødvendig brug af midler, men mere som en nødvendighed i kraft af den øgede 
aktivitet på projektfronten. 

Tilgodehavende 
Red Barnet Ungdom havde ved årsafslutning 2019 ingen tilgodehavender. Dette vil den interne revision gerne 
rose og opfordre til at man stadig har fokus på at have så få tilgodehavender som muligt.  

Økonomiske nøgletal og medlemmer 
Den interne revision har i en årrække vurderet Red Barnet Ungdoms vækst ud fra en række nøgletal som vi anser 
for vigtige, for at sikre en sund og ligevægtig udvikling, hvor det er de frivillige, som bærer organisationen. 

 

Figur 2 – Udvikling i medlemstal og antal frivillige fra 2005-2019 

De interne revisorer hæfter sig ved en relativ positiv medlemsfremgang sammenlignet med året før, og kan 
bemærke at fremgangen er på 7% (ligesom i 2018), så årets medlemmer ved årets afslutning er 4.349 mod 4.051 i 
2018. Sammenbragt med det faktum, at der sås en stigning på 7% året før ses en positiv tendens og revisionen 
opfordrer til at det fortsat er en ambition at vækste medlemsmæssigt, men også især på området private 
bidragsydere. 
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Året resultat og egenkapital 
Efter et år med stigende projektaktiver endte 2019 med et lille overskud på 17 t.kr mod et pænt overskud på 545 
t.kr i 2018. Egenkapitalen er derfor forøget fra 768 t.kr. til 786 t.kr. 

Den Interne Revision er blevet oplyst, at årets resultat skyldes dobbeltaflønning grundet skifte på 
generalsekretærsposten, på trods af en ellers fin stigning i projektaktiviteter og at DUFs driftstilskud i år er 
omtrent det samme som i 2018. 

Det positive resultat polstrer yderligere egenkapitalen, efter sidste års særdeles positive resultat, som kom efter 
en årrække med mindre positive resultatet. Den interne revision vil gerne anerkende arbejdet og opfordrer til, at 
man fortsætter arbejdet med at polstre sig til fremtiden. 

 

Figur 3 – Egenkapitalens udvikling (vist i t.kr) 

Som det ses i ovenstående graf, er egenkapitalen nu i bedring efter flere år med underskud. Bestyrelsens 
bevågenhed og sekretariatets arbejde med at finde nye måder at finansiere projektaktiviteter på ser ud til igen at 
have båret frugt idet egenkapitalen er forøget. 
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Konklusion  
Det er de interne revisorers konklusion, at Red Barnet Ungdom overholder reglerne for god regnskabsføring og 
bogføring. Det fremgår yderligere, at Red Barnet Ungdom administrerer pengene på udgiftssiden fornuftigt og i 
henhold til vedtægterne. 

Den interne revision har endvidere følgende bemærkninger til bestyrelsen i Red Barnet Ungdom: 

Indtægter: Den interne revision anbefaler, at bestyrelsen fokuserer på at fastholde og fortsat genere flere 
projektindtægter. Derudover anbefales det, at fokus bibeholdes for at genere flere driftsindtægter fra flere kilder, 
da størrelsen af DUF’s driftstilskud fortsat vil blive usikker fremover. Samlet set er indtægterne steget 14% 
sammenlignet med året før. 

Fortsat styrkelse af egenkapital: Den interne revision anerkender, med de sidste års tilførsel i projektmidler, at det 
kan være en særlig stor udfordring at fastsætte et udgangspunkt for størrelsen af egenkapitalen. Vi har før 
anbefalet en diskussion om egenkapitalens størrelse, forskellige løsningsforslag, hvad enten det er at 
egenkapitalen følger proportionelt med tilgangen af projektmidler, et procentuelt eller beløbsmæssigt mål. Dette 
vil vi stadig opfordre til at man gør, selvom vi anerkender, at det er en svær diskussion. Til dette stiller den interne 
revision sig til rådighed skulle det være ønskeligt. 
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FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ LANDSMØDET 1 

 2 

Forslag om at fastholde kontingentsats på 150 kr/år 3 

Forslagsstiller: bestyrelsen 4 

Forslag: 5 

Bestyrelsen foreslår, at RBU’s kontingentsats fastholdes på 150 kroner om året.6 
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FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 1 

Forslag nr. 1  2 

Titlerne forperson og forkvinde tilføjes. 3 

Forslagsstiller: Lasse Olsen 4 

Forslag: 5 

§7.4.10 udgår:  6 

”Formanden i bestyrelsen fungerer som sekretariatsansvarlig.”  7 

Og erstattes med:  8 

”Formanden/forkvinden/forpersonen i bestyrelsen fungerer som sekretariatsansvarlig.”  9 

Motivation:  10 

Ændre beskrivelsen af forpersonen i §7.4.10, til at være mere inkluderende, da forpersonen er beskrevet sådan, 11 
de andre steder i vedtægterne. 12 

__ 13 

Forslag nr. 2 14 

Titlerne forperson og forkvinde tilføjes. 15 

Forslagsstiller: Lasse Olsen 16 

Forslag: 17 

§7.5 udgår:  18 

”Bestyrelsen indkalder minimum en gang om året til ledelsesforum. Formålet med ledelsesforummet er at drøfte 19 
organisationens udvikling og aktuelle temaer. Bestyrelsen indkalder formændene fra lokalforeningerne, 20 
repræsentanter fra aktivitetsområderne og andre, der vurderes relevante” 21 

Og erstattes med:  22 

”Bestyrelsen indkalder minimum en gang om året til ledelsesforum. Formålet med ledelsesforummet er at drøfte 23 
organisationens udvikling og aktuelle temaer. Bestyrelsen indkalder formændene/forkvinderne/forpersonerne 24 
fra lokalforeningerne, repræsentanter fra aktivitetsområderne og andre, der vurderes relevante.”  25 

Motivation:  26 

Ændre beskrivelsen af forpersonen i §7.5, til at være mere inkluderende, da forpersonen er beskrevet sådan, de 27 
andre steder i vedtægterne. 28 

___ 29 

Forslag nr. 3 30 

Titlerne forperson og forkvinde tilføjes. 31 
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Forslagsstiller: Lasse Olsen 1 

Forslag:  2 

§9.2 udgår:  3 

”Lokalforeningsrådet består af formændene fra lokalforeningerne eller en stedfortræder valgt af 4 
lokalforeningsbestyrelsen, der deltager i møderne med stemmeret. Lokalforeningsbestyrelsen udpeger en 5 
suppleant, der har ret til at deltage på møderne uden stemmeret.”  6 

Og erstattes med:  7 

”Lokalforeningsrådet består af formændene/forkvinderne/forpersonerne fra lokalforeningerne eller en 8 
stedfortræder valgt af lokalforeningsbestyrelsen, der deltager i møderne med stemmeret. 9 
Lokalforeningsbestyrelsen udpeger en suppleant, der har ret til at deltage på møderne uden stemmeret”  10 

Motivation:  11 

Ændre beskrivelsen af forpersonen i §9.2, til at være mere inkluderende, da forpersonen er beskrevet sådan, de 12 
andre steder i vedtægterne.  13 

___ 14 

Forslag nr. 4:   15 

Ændring af grammatisk fejl   16 

Forslagsstiller: Lasse Olsen 17 

Forslag:  18 

§10.1 udgår:  19 

”Bestyrelsen godkender nye lokalforeninger og deres vedtægterne”  20 

Og erstattes med:  21 

”Bestyrelsen godkender nye lokalforeninger og deres vedtægter.”  22 

Motivation:  Ændre den grammatiske fejl for at formindske forvirring.  23 

___ 24 

 25 

 26 

 27 
 28 

 29 

 30 

 31 
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FORSLAG TIL ARBEJDSPROGRAM 2021 1 
 2 

Proces for udarbejdelse og godkendelse af arbejdsprogram 3 

I Red Barnet Ungdom har alle medlemmer på det årlige landsmøde indflydelse på, hvad organisationen skal 4 
prioritere at arbejde med det kommende år igennem vedtagelsen af arbejdsprogrammet. Arbejdsprogrammet for 5 
2021 afspejler både det udgangspunkt, som Red Barnet Ungdom allerede har og det omfavner de 6 
udviklingspunkter, som i de kommende år vil få særligt fokus.  7 

 # Aktiviteter for endnu flere børn  8 
I 2021 vil vores hovedfokus stadig ligge på vores eksisterende indsatser, og hvordan vi fortsat kan vækste inden 9 
for vores tre største indsatsområder: Læringsaktiviterne i partnerskabet med Egmont Fonden, Barnets Ven og 10 
aktiviteterne for Børn på Flugt. Vores ønske er forsat at vi gennem disse indsatsområder kan nå ud til endnu flere 11 
børn i 2021.   12 

#Rekruttere, organisere, kompetenceudvikle og fastholde frivillige  13 
De frivillige er kernen af Red Barnet Ungdom. Derfor er det vigtigt for os hele tiden at blive bedre til at understøtte 14 
deres arbejde. Vi vil i 2021 fortsat have fokus på at optimere vores rekrutteringsmetoder, samt vores 15 
kompetenceudviklingstilbud. Vi vil også bakke op om lokale tiltag i form af intromøder, temaaftener og lignende, 16 
ligesom vi vil fortsætte med at styrke fællesskaber og diskussion online f.eks. via Microsoft Teams.  17 

# Børn og frivilliges tryghed og sikkerhed skal være i top  18 
Børns tryghed og sikkerhed har altid været en topprioritet hos Red Barnet Ungdom. Derfor er det vigtigt, at vi 19 
løbende gennemgår vores eksisterende processer og retningslinjer, så vi kan blive endnu bedre til at passe på 20 
børnene i vores aktiviteter. I 2021 vil vi revidere vores eksisterende samværspolitik, samt skabe en ny 21 
samværsguide med henblik på samværet mellem og trygheden blandt Red Barnet Ungdoms frivillige. Vi vil også 22 
arbejde for at sætte børnesikkerheden på dagsordenen i hele den frivillige sociale sektor.  23 

# Det lokale Red Barnet Ungdom skal styrkes   24 
Lokalforeningernes rolle defineres tydeligere, så lokalbestyrelserne styrkes yderligere. Derfor ønsker vi i 2021 at 25 
afklare og tydeliggøre lokalforeningernes rolle i Red Barnet Ungdom. Formålet med dette er at lokalforeningerne 26 
styrkes, så de i fremtiden i endnu højere grad vil kunne agere samlingspunkter for lokalforeningens aktiviteter, 27 
samt være lokale fyrtårne for Red Barnet Ungdom. I dette arbejde er det naturligvis centralt at der sikres lokalt 28 
ejerskab over processen, så det er vigtigt, at lokalforeningerne inddrages i denne proces.   29 

# Red Barnet Ungdom skal være børnenes stemme  30 
Fortalerindsatsen er stadig meget ny for Red Barnet Ungdom. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle klare rammer 31 
for arbejdet. Derfor vil vi i 2021 arbejde for at sikre en tydelig rollefordeling mellem bestyrelse, sekretariat, 32 
lokalforeninger og aktivitetsfrivillige, så vi sikrer den bedste udførsel af arbejdet i fremtiden. Dette vil vi blandt 33 
andet gøre gennem dialoger om fortalerarbejdet og kompetenceudvikling, så flere i organisationen er rustet til at 34 
være børnenes stemme. 35 

# Red Barnet Ungdom skal være synlig  36 
Vi ønsker at skabe mere opmærksomhed på det gode arbejde, som Red Barnet Ungdom-frivillige laver. Derfor vil 37 
vi i 2021 arbejde mere proaktivt for at dele vores historier i pressen og på sociale medier. Vi vil ligeledes sørge at 38 
indsamle data og opfordre frivillige til at dele de gode historier.  39 
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# Red Barnet Ungdom skal reagere på samfundsrelevante problemstillinger 1 
På grund af coronasituationen er det nødvendigt at Red Barnet Ungdom i 2021 er endnu mere åben og fleksibel i 2 
forhold til at kunne hjælpe og styrke danske børn og unge, hvad end året måtte bringe. Red Barnet Ungdom vil 3 
aktivt udvikle vores nuværende indsatser og nye tiltag i samarbejde med andre aktører således, at vi er der for 4 
Danmarks børn, der hvor deres behov er. I 2021 skal der desuden være fokus på at udvikle en metode til 5 
idégenerering af nye aktiviteter og indsatser i Red Barnet Ungdom. Metoden skal både indfange behov og idéer 6 
fra børn og frivillige i vores eksisterende aktiviteter samt fra tendenser i samfundet.   7 

# Red Barnet Ungdom skal have en bæredygtig økonomi  8 
I 2021 vil der fortsat være fokus på at opbygge vores egenkapital. Fondssamarbejder og rekruttering af flere 9 
private givere vil fortsat være prioriteret højt, og der vil fortsat være fokus på at udvikle samarbejdet med Red 10 
Barnet omkring fundraising, samt på at styrke Red Barnet Ungdoms viden om og den strategiske tilgang til 11 
finansiering af vores arbejde.  12 

# Red Barnet Ungdom prioriterer børneinddragelse i praksis  13 
Børneinddragelse skal være centralt for Red Barnet Ungdoms aktiviteter. Derfor vil vi i 2021 arbejde for at 14 
børneinddragelse i højere grad vil indgå i aktiviteterne, men også i lokalforeningernes, bestyrelsens og 15 
sekretariatets arbejde.  16 
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KANDIDATOPSTILLINGER TIL PERSONVALG 
Kandidater til kasserer 

Mikkel Jordahn Kristiansen 

 

Navn Mikkel Jordahn Kristiansen   By København Ø 

Postnummer 2100    Fødselsdag 01. marts 1991 
 
Hvis du vil stille spørgsmål til kandidaten, så skal de sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk. 
 

1) Hvorfor stiller jeg op? 
Jeg føler, at de fleste af os i Danmark er meget privilegerede, og at vi hver især har en individuel pligt til at hjælpe 
de mindre heldige. Jeg har rigtig gode erfaringer med at arbejde for RBU, og håber at få mulighed for at fortsætte 
med at hjælpe organisationen til at bidrage positivt til, at alle børn har lige muligheder og en god opvækst, samt at 
vores fantastiske frivillige kan blive ved med at udvikle sig og få mest muligt ud af RBU. 
 

2) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring? 
Jeg var lokalforeningsformand i Aalborg i to år, inden jeg tog til udlandet grundet uddannelse. Da jeg var 
færdiguddannet og flyttede hjem til Danmark blev jeg medlem af nationalbestyrelsen, hvor jeg sad i et år, inden 
jeg blev kasserer som jeg nu ligeledes har været i et år.  
 
Jeg har tidligere været frivillig formand i Danish Young Professionals Beijing i halvandet år og været 3 måneder i 
Ghana med Projects Abroad og hjulpet med at bygge en skole.   
 
Til dagligt arbejder jeg som Transformationskonsulent og har desuden arbejdsmæssigt været involveret i 
forskellige strategi- og forandringsorienterede projekter.   
 

3) Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen? 
Overordnet set, så har det vigtigste for mig, som medlem af nationalbestyrelsen, altid været at vi holder fokus på 
at sørge for at RBU altid er en organisation, hvor vi som frivillige på alle niveauer føler os hørt, set og velkomne.   
 
Derudover er det også vigtigt at vi alle bliver udfordret og kontinuerligt uddannet til at blive bedre til vores 
individuelle opgaver, hvad end det er som frivillig i et projekt, projektleder, bestyrelsesmedlem eller noget fjerde.  

mailto:redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk
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Bestyrelseskandidater 

Amalie Stenhøj Andersen 

 

Navn Amalie Stenhøj Andersen   By Hillerød 

Postnummer 3400   Fødselsdag 18. juni 1991 
 

Hvis du vil stille spørgsmål til kandidaten, så skal de sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk. 

1) Hvorfor stiller jeg op? 
Jeg genopstiller som bestyrelsesmedlem, fordi jeg tror på, at RBU gør en forskel for børn og unge i Danmark – 
både konkret gennem vores forskellige projekter, men også i kraft af vores øgede fokus på fortalerarbejde.  
Gang på gang bliver jeg imponeret over de seje frivillige ude på projekterne, der brænder for at give børn og unge 
en tro på sig selv, andre og verden, og som virkelig gør en forskel – ikke blot for det enkelte barn, men ofte også 
for deres familier. Ud over mit engagement for RBUs arbejde og mit ønske om at være med til en forskel for børn 
og unge, genopstiller jeg, fordi jeg oplever, at jeg qua mine erfaringer i og udenfor RBU kan bidrage bedst ift. det 
mere organisatoriske arbejde.      
 

2) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring? 
Jeg har det seneste år siddet som bestyrelsesmedlem i RBUs nationale bestyrelse. Før det var jeg en del af 
lokalbestyrelsen i København i 3 år – ét år som hhv. menigt medlem, kasser og formand. Derudover har jeg flere 
gange fået lov til at være frivillig på Tøsekolonien. Ud over mit frivillige engagement i RBU, er jeg gennem flere 
taget år af sted som frivillig på en af URKs ferielejre for unge og har derudover været frivillig i Kræftens 
Bekæmpelse, hvor jeg har lavet forebyggende undervisning for folkeskoleelever ifm. rygning.  Endelig har jeg 
uden for frivilligregi en kandidat i antropologi og har de sidste tre år arbejdet for NGO’er – tidligere med 
frivilligkoordinering og nu med fundraising, ledelsesbetjening og organisationsudvikling.     
 

3) Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen? 
Som en, der både har været frivillig flere forskellige steder og har været ansat som frivilligkoordinator, er en af de 
ting, der er vigtig for mig, at vi i RBU ikke blot har fokus på at gøre en forskel for børn og unge, men at vi også 
skaber de bedst mulige forhold for de frivillige, der løfter denne opgave.   
 
Her vil jeg bl.a. gerne arbejde for, at vi får skabt nogle stærke sammenhænge på tværs af organisationen, hvor 
både lokalforeningsfrivillige og projektfrivillige har mulighed for at blive inddraget i og få indflydelse på, de 
beslutninger, der bliver truffet i bestyrelsen.   
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Derudover vil jeg gerne være med til at sikre, at vi får implementeret det fortalerarbejde, vi med strategien fra 
sidste år vedtog, at vi gerne ville fokusere mere på – sådan at fortalerarbejdet ikke blot er noget, der sker på 
bestyrelses- og sekretariatsplan, men også kommer ud og leve lokalt i organisationen.      
en, og hvordan vi indhenter midler, så vi gennem vores projekter kan blive ved med at hjælpe børn.    
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Mathias Andersen 

 

Navn Mathias Andersen   By Esbjerg 

Postnummer 6700   Fødselsdag 15. august 1995 
 

Hvis du vil stille spørgsmål til kandidaten, så skal de sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk. 

1) Hvorfor stiller jeg op? 
Jeg har været aktiv i RBU i 1,5 år, hvor jeg har oplevet glæden ved at give læring videre. Jeg tror på, at jeg kan 
være med til at give Syd- og Sønderjylland en stemme i hovedbestyrelsen. Jeg sidder til dagligt med analytisk 
arbejde som erhvervsrådgiver i en af landets største pengeinstitutter, hvilket jeg vil kunne bruge i 
bestyrelsesarbejdet. Jeg vil kunne give nogle indspark på andre områder end mange andre medlemmer kan. 
 

2) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring?  
Læringscafé på Præstegårdsskolen i Esbjerg siden februar 2019.  
Bestyrelsesmedlem og Kassere.  
Bestyrelsesarbejde og kassere i lokalbestyrelsen i Esbjerg 
 

3) Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen?  
Geografisk udbredelse:  
Det er vigtigt, at Syd- og Sønderjylland har en person, der repræsenterer dem i hovedbestyrelsen.  
 
Professionalisering:  
Jeg mener, at man med fordel kan bruge flere forskellige uddannelser end man nødvendigvis gør i dag. Jeg 
oplever, at man med fordel kunne bruge markedsføringsstuderende til markedsføringen, eventstuderende til 
events, finansøkonomer på kassereposten. Dette giver både de enkelte medlemmer en højere tilfredshed i 
organisationen og RBU mere kvalitet.  
 
Nedbryde siloer:  
Der skal være et mere direkte link mellem projektledere og lokalbestyrelsen, der gør, at ideer kommer hurtigere 
fra projektledere til hovedbestyrelsen.  
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Kirstine Gernaa-Knudsen 

 

Navn Kirstine Gernaa-Knudsen   By Frederiksberg 

Postnummer 2000   Fødselsdag 29. oktober 1998 
 
Hvis du vil stille spørgsmål til kandidaten, så skal de sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk. 

1) Hvorfor stiller jeg op? 
Jeg har valgt at genopstille til den nationale bestyrelse da jeg brænder for det vi laver. Jeg er slet ikke færdig med 
at sætte mig ind i alt det arbejde der ligger i at få en organisation som RBU til at løbe rundt, og jeg drømmer om at 
kunne fortsætte med det fremover.   
 

2) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring? 
Jeg startede i RBU tilbage i august 2017, hvor jeg blev en del af projektet ”børn på flugt”. I projektet blev jeg 
matchet med en 7-årig dreng med en traumatiseret far, som jeg brugte det næste halve år, på at tage på sjove 
udflugter med og spille en enorm mængde fodbold. I september 2017, startede jeg som frivillig på en læringscafé 
på Nørrebro, hvor jeg var frivillig frem til december 2017 og derefter sad som projektleder frem til januar 2019. I 
oktober 2017 fejrede jeg min fødselsdag på en asyllejr i Nordjylland sammen med omkring 30 børn fra de 
nærtliggende asylcentre. I februar 2018 blev jeg første gang valgt til lokalbestyrelsen i København, hvor jeg 
primært stod for kommunikationen med vores samarbejdspartnere samt arrangeringen af Sushi og comedy. Jeg 
sad i lokalbestyrelsen frem til februar 2020, da jeg blev valgt ind i landsbestyrelsen ved sidste landsmøde og 
dermed har siddet et år i den nationale bestyrelse.    
 

3) Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen? 
Jeg har det seneste år været meget engageret i arbejdet med at få skabt et endnu tydeligere link mellem 
lokalforeningerne og landsbestyrelsen, samt at få skabt nogle rollefordelinger, så der ikke hersker tvivl om, hvem 
der laver hvad i RBU. Jeg mener det er vigtigt at inddrage både den nationale bestyrelse, lokalbestyrelserne og 
projektlederne i den dialog, så der bliver skabt det bedst mulige grundlag for samarbejde. Det håber jeg på at jeg 
efter bedste evne kan fortsætte med i løbet af det næste bestyrelsesår.  Derudover håber jeg på endnu et 
fantastisk år fyldt med sparing fra en masse virkelig dygtige fagfolk, så vi kan fortsætte med at videreudvikle RBU.   
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Kristina Sørensen Hilleke 

 

Navn Kristina Sørensen Hilleke   By København SV 

Postnummer 2450   Fødselsdag 13. november 1996 
 

Hvis du vil stille spørgsmål til kandidaten, så skal de sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk. 
 

1) Hvorfor stiller jeg op?  
Årsagen til at jeg genopstiller til landsbestyrelsen står på to ben. Først og fremmest synes jeg, at RBU er en 
fantastisk organisation. Vi er ildsjæle der mødes på kryds og tværs, og bruger vores forskellige kompetencer, 
ideer og styrker til i fællesskab at kæmpe for en mere børnevenlig verden. Det synes jeg helt ærligt er ret sejt, og 
RBUs vision, arbejde og fællesskab ligger utroligt nær mit hjerte. For mig er det derfor yderst meningsfuldt at 
bruge min tid i RBUs landsbestyrelse, og dette er én af årsagerne til at jeg genopstiller.En anden årsag er, at 
organisationsstrategi, forandringsprocesser og mulige forhindringer der opstår i den forbindelse, er noget jeg på 
et personligt plan synes er rigtig spændende. På sidste landsmøde fik vi en ny strategi, og det sidste års tid er gået 
med at trække i arbejdstøjet og sikre implementering af denne strategi. Men strategiarbejde er sjældent 
færdiggjort på et år, og det er det heller ikke i RBU. Vi har stadig et meget vigtigt og spændende stykke arbejde 
foran os, for at sikre at vi udvikler os til at være det RBU vi ønsker. Dette er et arbejde, hvortil jeg for alvor kan 
bidrage med mine kompetencer; det er den anden årsag til at jeg genopstiller. 
 

2) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring?  
Jeg startede i foråret 2018 som projektleder i en læringscafé på Tre Falke Skole på Frederiksberg, hvor jeg fik 
læringsindsatsen helt ind under neglene. I foråret 2019 overtog jeg en plads i landsbestyrelsen, da den daværende 
bestyrelse valgte mig ind til en ledig plads. Ved sidste landsmøde blev jeg genvalgt, og har således siddet i 
landsbestyrelsen i halvandet år nu. Når jeg ikke bruger min tid som frivillig i RBU, arbejder jeg med projektledelse 
og organisationsforandring i en konsulentvirksomhed. Samtidig studerer jeg en kandidat på CBS indenfor 
økonomi, strategi, organisation og ledelse. Jeg har frem til nu oplevet at dette, sammen med min RBU-erfaring, 
har bidraget med et yderst positivt udgangspunkt- og solidt grundlag for bestyrelsesarbejdet. 
 

3) Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen?  
Vores strategi 
Vores strategi blev ved sidste landsmøde centrum for megen snak, og af fare for at gøre strategi til 
et RBU-buzzword, så vil jeg alligevel igen nævne den her. Vi har fået en utrolig ambitiøs strategi; og det forpligter 
på den mest positive måde. Vi har stadig rigtig meget at gribe fat i, og det kommer unægtelig til at forme arbejdet 
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i landsbestyrelsen det kommende år. Én ting er dog at jeg gerne vil arbejde med vores strategi, noget andet er at 
jeg vil arbejde for at vi går struktureret, professionelt og inkluderende til arbejdet. Formålet hermed er at sikre at 
vores strategiimplementeringsarbejde reelt også rykker på noget i hele organisationen. Vi skal have de rette 
personer med i implementeringen for at skabe ejerskab. Vi skal sikre kommunikation på tværs af organisationen, 
og der skal ikke være lang vej fra idé til handling i RBU.  
 
Fortalerarbejde og børneinddragelse 
Når jeg har sagt strategi, så ligger fortalerarbejder, der netop indgår i strategien, allerede i munden. Vi har i det 
sidste år været rigtig dygtige til at komme mere ud i medierne, og vi har taget et 
ryk på som organisation at blive bedre til at tage fortalerrollen til os. Vi har dog stadig meget arbejde før vi når 
dertil, hvor den enkelte frivillig bliver hvad vi kalder en lokal fortaler. Dette er noget 
jeg vil arbejde for, at vi får sat særligt fokus på i det kommende bestyrelsesår. 
Børneinddragelse i RBU er et andet element af strategien, vi i sidste bestyrelsesår fik påbegyndt 
arbejdet med. Jeg var så heldig at få lov til at dykke helt ned i dette arbejde, hvor vi særligt fik udforsket hvor 
modne vi som organisation er, til meningsfuld at inddrage dem det hele handler om; 
nemlig børnene. Vi har nogle spændende muligheder for at tænke børneinddragelse ind i RBU på 
helt nye måder. Dette er emner vi ikke tidligere har arbejdet aktivt med, og her har vi en mulighed 
for som organisation at være en frontløber. 
 
Samarbejder 
Da COVID-19 ramte, blev vi udfordret på en helt ny måde. Jeg synes at det er vigtigt at pointere, at 
vi skal være stolte af, at vi har håndteret situationen så flot. Dette er både ved hjælp af alle vores 
seje frivillige, der har holdt humøret oppe i en svær tid, men det er også fordi vores dygtige sekretariat har 
formået at søge nye fondsmidler og skabt engagement i diverse netværker. Vores økonomiske situation i år 
vidner om værdien herved. Jeg tror dog stadig at vi har nogle muligheder for 
samarbejder, særlig med det private, som er uudforskede for os som organisation. Jeg vil arbejde 
for, at vi får afprøvet disse muligheder og får undersøgt nye kreative synergier der står i samspil 
med vores strategiske arbejde  
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Lisa Bech 

 

Navn Lisa Bech   By Aalborg 

Postnummer 9000   Fødselsdag: 03. februar 1994 
 
Hvis du vil stille spørgsmål til kandidaten, så skal de sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk. 
 

1) Hvorfor stiller jeg op? 
Jeg mener, at RBU er en vigtig medspiller i kampen for børn og unges rettigheder i Danmark, og jeg drømmer om 
at kunne udbrede vores organisations værdier og visioner på landsplan. 2020 har været et særdeles udfordrende 
år for RBU, hvor både COVID-19 og Vejlesagen har rystet vores fundament. Den måde vores organisation har 
håndteret dette på, har ifølge mig været eksemplarisk. Jeg er stolt af, at være en del af RBU, hvorfor jeg ønsker at 
genopstille til den nationale bestyrelse i 2020/2021.  
 

2) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring? 
2019 blev jeg ved Landsmødet valgt ind i den nationale bestyrelse. Jeg er ansvarlig for at monitorere 
børnerettighedsområdet, så vores organisation kan reagere hurtigt på samfunds-tendenser. Derudover har jeg 
deltaget i det strategiteam, der arbejdede med at afdække hvorledes børneinddragelse på nuværende tidspunkt 
introduceres og understøttes i vores organisation. Derudover har jeg været med til at udvikle 
Lokalforeningshåndbogen på baggrund af viden og indspark fra nogle af vores lokalforeninger. Både arbejdet 
med strategien og Lokalforeningshåndbogen udspringer af gode samarbejder på tværs i organisationen. Det er 
en af de ting, jeg synes vi er gode til, og som vi kan blive endnu bedre til i fremtiden. Min erfaring med Red Barnet 
Ungdom startede tilbage i 2016, hvor jeg blev menig frivillig i MobSquad Aalborg. Herefter blev jeg yderligere 
interesseret i lokalforeningens aktiviteter, og fik derfor en plads i vores lokalbestyrelse i 2017, hvor jeg i 2018 blev 
formand. Jeg har desuden været projektleder for MobSquad og forårskoloni, hvor jeg blandt andet har fået 
erfaring med koordinering, økonomistyrring, hvervning af frivillige samt afholdelse af møder og arrangementer. 
Jeg er vant til at samarbejde og sparre med forskellige individer og dele af organisationen, hvor jeg ønsker at 
være synlig samt tillidsvækkende. Jeg har altså et indgående kendskab til organisationsstrukturen, som jeg har 
trukket på i bestyrelsesåret 2019/2020.   
 

3) Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen? 
Jeg vil gerne arbejde for et børnevenligt Danmark, hvor børns stemmer bliver hørt. Jeg håber på, at Red Barnet 
Ungdom som organisation bliver endnu mere synlig. Både på national plan, så vi kan advokere for børn 
rettigheder til politikere og andre indflydelsesrige personer samt institutioner. Men også i lokalsamfundene qua 
lokalforeningerne. Derfor håber jeg på, at lokalforeningerne får flere redskaber til at styrke deres lokale arbejde. 

mailto:redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk


 

31 
 

Jeg håber på mere samarbejde mellem andre (ungdoms)organisationer på lokalt plan, ligeså vel som der er 
etableret flere stærke samarbejder med andre organisationer på nationalt plan. For på den måde tror jeg, at vi 
sammen sikre at børns stemmer bliver hørt også i deres lokalmiljø. Jeg ønsker at lokalforeninger derfor skal 
rustes bedre til rollen som fortaler for børn i lokalområdet, og gennem synlighed på forskellige platforme skabe 
opmærksomhed på børn og unges behov, både generelt og i det pågældende område. Dette kræver efter min 
overbevisning motiverede og engagerede frivillige, hvilket lokalforeningerne yderligere skal have endnu flere 
redskaber til at kunne sikre. Dette arbejde er allerede sat i gang i bestyrelsesåret 2019/2020, hvor vores strategi 
netop understreger væsentligheden ved fortalerarbejde.  
 
Herudover er jeg meget motiveret for at arbejde med implementering af den del af strategien, der omhandler 
børneinddragelse. Jeg har, som nævnt, været en del af at afdække børneinddragelse i organisationen. Dette 
arbejder ønsker jeg at være med til at implementere. Både ude i lokalforeningerne og de tilhørende aktiviteter, 
men også i sekretariatet og i den nationale bestyrelse. Derfor håber jeg, at jeg får muligheden for at sidde i den 
nationale bestyrelse i 2020/2021.    
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Maja Mette Østerhaab Andersen 

 

Navn Maja Mette Østerhaab Andersen   By Aarhus 

Postnummer 8000    Fødselsdag 27. maj 1997 
 
Hvis du vil stille spørgsmål til kandidaten, så skal de sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk. 
 

4) Hvorfor stiller jeg op? 
Hovedårsagen til at jeg stiller op til landsbestyrelsen, er den samme som min motivation for alt mit andet arbejde 
i organisationen: At kæmpe for børn og unges rettigheder, samt at give dem gode og mindeværdige øjeblikke. 
Endvidere har jeg valgt at stille op til landsbestyrelsen, fordi jeg ser det som en mulighed, for dels at kunne 
bidrage aktivt med mine erfaringer og viden omkring arbejdet i RBU, men også for at kunne udfordre mig selv, og 
prøve kræfter med opgaver, som jeg ikke har varetaget før. RBU har lært mig meget, og jeg er meget taknemlig 
for alle de kompetente og engagerede unge, som jeg har mødt og fået den ære af at arbejde sammen med.   
 

5) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring? 
Min historie i RBU begyndte i august 2016 i læringscaféen i Viby Syd, i Aarhus. Her var jeg frivillig indtil august 2017. 
Allerede i november 2016 blev jeg frivillig på endnu et projekt i RBU, da Venskabsgrupperne startede op i Aarhus. 
Her blev jeg en del af Venskabsgruppen i Højbjerg, som jeg var en del af indtil februar 2020. Herunder var jeg 
projektleder i projektet fra juni 2018 – februar 2020. For mig, ligger dette projekt og denne børnegruppe mit 
hjerte særlig nært. I 2019, valgte jeg at stille op som formand i Aarhus lokalbestyrelse, og det er her jeg stadig er at 
finde den dag i dag. Her har jeg blandt andet nydt at kunne deltage i RBUs nationale arbejde i arbejdsgrupper 
omkring udviklingspunkter til den nationale strategi i 2019, samt at deltage i udviklingen af den nye 
samværspolitik i 2020. Til dagligt læser jeg Religionsvidenskab på 7. semester med tilvalg i sociologi, på Aarhus 
Universitet. Jeg er færdig med min bachelor til januar, og flytter derefter til København, hvor jeg skal læse 
kandidaten med start september 2021.   
 

6) Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen? 
 Jeg vil gerne arbejde for at styrke Red Barnet Ungdoms funktion som børnenes fortalere. Konkret ønsker jeg at 
sætte fokus på Børnekonventionens artikel 2, om at børn og unge skal beskyttes mod diskrimination og 
forskelsbehandling. Dette ønske tager både afsæt i en personlig interesse for emnet, men også konkrete 
oplevelser med børn og unge, der under vores aktiviteter er blevet udsat for diskrimination og forskelsbehandling 
af folk udefra. For mig at se, er dette på ingen måde noget, som vi bør acceptere. Jeg ønsker at vi gennem 
fortalerarbejdet, skal vise børn og unge, at vi tager dem alvorligt og ønsker at tage ansvar for at bekæmpe det. 

mailto:redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk
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Pernille Bruun Madsen 

 

Navn Pernille Bruun Madsen   By København V 

Postnummer 1717   Fødselsdag 19. december 1990 
 

Hvis du vil stille spørgsmål til kandidaten, så skal de sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk. 
  

1. Hvorfor stiller jeg op?  
Jeg stiller op til landsbestyrelsen, fordi jeg fortsat gerne vil kæmpe for børn og unges rettigheder 
samt muligheder i livet. Det er for mig noget af det vigtigste og en kæmpe hjertesag. Jeg har siddet i 
landsbestyrelsen i fem år og føler ikke, at jeg er færdig endnu. Jeg vil gerne arbejde videre med de opgaver, der 
ligger i landsbestyrelsen og sikre, at vi i Red Barnet Ungdom 
bliver ved med at udvikle os i den rigtige retning. Red Barnet Ungdom er for mig en organisation med nogle 
unikke og meget værdifulde tilgange, som jeg gerne vil være med til at videreføre. Jeg har i løbet af min tid i 
landsbestyrelsen, været med til at udvikle den nye strategi og vil gerne være med til at sikre, at vi stadig har fokus 
på strategien og vores fælles mission, vision og formål. Jeg stiller op for at fortsætte et arbejde, jeg finder enormt 
vigtigt, og som giver mig en rigtig stor glæde. Jeg håber derfor, at jeg får lov til at fortsætte med dette arbejde, 
ved at blive valgt til endnu et år i Red Barnet Ungdoms landsbestyrelse. 
 

2. Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring?  
Jeg startede i RBU for snart otte år siden i styregruppen i Århus. Siden 2015 har jeg siddet i landsbestyrelsen. Jeg 
er enormt stolt over, at være blevet valgt til at sidde i Red Barnet Ungdoms landsbestyrelse de sidste fem år. Jeg 
er stolt af, det ansvar jeg har fået og har haft de sidste fem år. Det er et ansvar jeg hele tiden arbejder for at leve 
op til. Ved siden af mit engagement i landsbestyrelsen, arbejder jeg i Modstrøm - elevorganisationen for unge på 
og omkring FGU (forberedende grunduddannelse). Det er derfor ikke kun i mit frivillige arbejder, at jeg stræber 
efter at gøre hverdagen og livet så godt som muligt for børn og unge mennesker. Det er i høj grad også det jeg 
bruger mit arbejde og dermed de fleste af mine vågne timer på. Derudover sidder jeg i styrelsen i Dansk 
Ungdoms Fællesråd (DUF) og repræsenterer både Red Barnet Ungdom, men også lignende sociale, frivillige og 
humanitære organisationer, der er en del af DUF. Mit største fokus i den sammenhæng er at sikre, at vores type 
organisation bliver lyttet til, når DUF udvikler politikker, strategi og handleplaner - f.eks. ift menneske- og 
børnerettighedskonventionen. At kunne trække på forskellige teorier og tankegange både fra mit arbejde, men 
også fra mit frivillige engagement, finder jeg enormt værdifuldt og noget, der helt sikkert giver mig nogle 
brugbare erfaringer, jeg i høj grad gør brug af, både i mit arbejde i modstrøm og mit arbejde i Red Barnet 
Ungdoms landsbestyrelse 
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3. Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen?  
Jeg vil arbejde for at vi i landsbestyrelsen hele tiden kigger fremad. Jeg vil bringe min viden i spil, 
både fra mine tidligere år i landsbestyrelsen, samt min viden fra DUF og andre netværk. Derudover 
vil jeg fortsat arbejde for det, jeg også skrev i min opstilling sidste år, da jeg stadig finder det 
relevant og vigtigt. Jeg vil derfor arbejde for: 

- at vi gennem vores indsatser og aktiviteter, fortsat giver børn og unge mulighed for at blive set og hørt. 
De muligheder vi kan give børn og unge, er unikke og noget, der gør os til dem vi er. Det skal vi holde fast 
i, og det vil jeg være med til at holde fast i som en del af landsbestyrelsen. 

- at RBU bliver ved med at have en rolle og stemme i vores samfund. Vi er allerede nu repræsenteret i 
gode og interessante netværk og grupper. Det skal vi blive ved med at være, men det skal være de rigtige 
steder. Vi har som organisation meget at byde ind med. Vi arbejder med børn og unge i børnehøjde og ud 
fra en rettighedsbaseret tilgang. Vi er enormt gode til at lytte til børn og unge. Vi inddrager dem i vores 
arbejde og anerkender dem, hvilket er en stor kvalitet og noget jeg synes er enormt vigtigt. Vi har en 
særlig viden på børne-, unge-, frivillig- og rettighedsområdet som andre bør bruge og lytte til.  

- at RBU bliver ved med at være en god organisation at være frivillig i og for. Jeg synes det er en enorm 
styrke, at vi hele vejen fra det enkelte projekt til landsbestyrelsen består af frivillige, der kæmper for at 
gøre vores samfund mere børnevenligt og hverdagen nemmere. Vores organisation vil ikke kunne 
fungere, hvis ikke det var for frivillige kræfter. Derfor kræver det også, at vores organisation er et godt og 
meningsfuldt sted at være frivillig. 
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Oskar Kondrup Krogh 

  

Navn Oskar Kondrup Krogh   By Aalborg 

Postnummer 9000   Fødselsdag 07. december 1996 
 
Hvis du vil stille spørgsmål til kandidaten, så skal de sendes til redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk. 
 

7) Hvorfor stiller jeg op? 
Jeg stiller op til landsbestyrelsen, fordi jeg som medlem og formand for lokalforeningen i Aalborg har oplevet, at 
der er nogle interne ting i RBU, som besværliggør vores deltagelse i lokale samarbejder og projekter. Jeg synes, 
det er ærgerligt, at det skal være interne rammer, som begrænser lokalforeningernes mulighed for at indgå i nye 
samarbejder, når der er så mange frivillige, som er klar til at levere en ekstra indsats - en ekstra indsats, som ikke 
bare hjælper flere børn, men som også er med til at cementere lokalforeningens status som en seriøs og 
professionel aktør og samarbejdspartner i det lokale miljø.  
 

8) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring? 
Jeg var med til at starte en læringscafé op i Aalborg for tre år siden, hvor jeg senere blev projektleder. 
Efterfølgende valgte jeg at blive medlem af den lokale bestyrelse, hvor jeg i dag sidder som formand. Jeg er 
meget engageret i mit arbejde for RBU og deltager aktivt i diverse arrangementer som f.eks. LFR-møder og 
ledelsesforum.  
Til dagligt læser jeg en kandidat i robotteknologi på Aalborg universitet 
 

9) Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen? 
Jeg vil arbejde for større autonomi i lokalforeningerne rundt omkring i landet, idet jeg mener, at der er plads til og 
brug for at udvide deres beføjelser. Jeg mener, at der skal være bedre mulighed for, at lokalforeningerne kan 
deltage i samarbejder og projekter med lokale aktører og foreninger. Dette inkluderer blandt andet bedre 
muligheder for at hverve frivillige til ad hoc arrangementer, som ikke er associeret med nogle af vores 
almindelige projekter. Mit succeskriterie for RBU er, at vi skal hjælpe så mange børn som muligt, og det mener jeg 
bl.a., at vi når ved at give lokalforeningerne rammerne til at indgå i nye og spændende samarbejder, som er 
unikke for deres område.   
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VIL DU SELV STILLE OP TIL BESTYRELSESVALGET?  
Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du være under 30 år og have været medlem af Red Barnet Ungdom i 
mindst én måned inden landsmødedatoen. Ønsker du at stille op, så udfyld blanketten bagerst i mappen og send 
den til bestyrelsen på bestyrelsen@redbarnetungdom.dk.  
 

VALG AF INTERN OG EKSTERN REVISOR 
Interne revisorer 
Red Barnet Ungdoms nuværende interner revisorer, Anders P. Nordhagen og Helene K. Mikkelsen har givet 
tilsagn om, at de begge genopstiller. 

Ekstern revisor 
Bestyrelsen foreslår, at Deloitte vælges som ekstern revisor. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER OM LANDSMØDET 
 

Tid: Lørdag den 7. november kl. 10.00 til 14.00   

Om landsmødet  
Landsmødet er Red Barnet Ungdoms øverste myndighed. Det er på landsmødet, at vi i fællesskab diskuterer 
udviklingen af Red Barnet Ungdom det seneste år og beslutter, hvilken retning Red Barnet Ungdom fremover 
skal udvikle sig i. Samtidig er det en dag fuld af god stemning og hygge med en masse andre medlemmer og 
frivillige i Red Barnet Ungdom – dette år via Teams. 

Ifølge vedtægterne har man stemmeret, hvis man opfylder medlemskriteriet og har tilmeldt sig landsmødet 
inden tilmeldingsfristen.   

Tilmelding  
Tilmeld dig landsmødet senest 31. oktober på www.redbarnetungdom.dk/landsmoede-2020 

Landsmødemappen og link til at tilgå landsmødet  
Du får tilsendt et eksemplar af landsmødemappen 3 uger inden landsmødet. I ugen op til landsmødet, vil du 
modtage et link til at tilgå landsmødet. Dette link skal du tilgå mellem kl. 9.45 og 10.00 den 7. november 2020. 
Sammen med linket vil du modtage information om stemmeproceduren.  

Forplejning  
Red Barnet Ungdom sørger for forplejning, og du vil modtage et link med en kode til Just Eat. Under mødet vil 
der være en pause, hvor det er muligt at bestille frokost.  

Når du deltager på landsmødet, skal du huske at medbringe:  

• Godt humør og en god portion nysgerrighed. 

• Computer, telefon eller tablet med internetforbindelse, så du kan deltage og stemme.  

Ændringsforslag til Landsmødet  
Det er muligt at stille ændringsforslag til de forslag, der er stillet til landsmødet. Du kan finde skabeloner på 
www.redbarnetungdom.dk/landsmoede-2020 og bagerst i landsmødemappen.  

Har du spørgsmål om, hvordan man laver et ændringsforslag, eller har du spørgsmål til andre formalia, så kan du 
kontakte forkvinde Stine Alkert på alkert@redbarnetungdom.dk. 

 

 

http://www.redbarnetungdom.dk/landsmoede-2020/
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Opstilling til bestyrelse  
Er du endnu ikke fyldt 30 år, og har du været medlem af Red Barnet Ungdom i mere end én måned inden datoen 
for landsmødet, kan du stille op til bestyrelsen. Du stiller op ved at sende opstillingsblanketten til bestyrelsen 
senest lørdag den 7. november. 

Du finder opstillingsblanketten her: www.redbarnetungdom.dk/landsmoede-2020 og bagerst i 
landsmødemappen. 

Ønsker du at stille op, skal du sende opstillingsblanketten til bestyrelsen@redbarnetungdom.dk. 

Vær opmærksom på, at landsmødet kan vedtage et tidspunkt på dagen for landsmødet for seneste indlevering af 
blanketten i forbindelse med godkendelsen af landsmødets forretningsorden.  

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte Red Barnet Ungdoms forkvinde 
Stine Alkert på alkert@redbarnetungdom.dk. Du kan læse mere om bestyrelsens arbejde og ansvarsområder på 
www.redbarnetungdom.dk og få tilsendt referater af bestyrelsesmøderne ved at kontakte generalsekretær 
Astrid Engberg på ae@redbarnetungdom.dk. 

ØVRIGE BILAG 
Følgende bilag er IKKE en del af din landsmødemappe, men bilagene er tilgængelige som download på 
landsmødesiden: www.redbarnetungdom.dk/landsmoede-2020  
 

• Årsregnskab 2019  
• Red Barnet Ungdoms gældende vedtægter 

  

http://www.redbarnetungdom.dk/landsmoede-2020
mailto:bestyrelsen@redbarnetungdom.dk
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OPSTILLINGSSKEMA TIL BESTYRELSEN - LANDSMØDET 2020 
Jeg ønsker at opstille til posten som: (formand/-kvinde/-person, næstformand/-kvinde/-person (i ulige år), kasserer (i lige år) 
eller bestyrelsesmedlem) 
 

 
 

For at være valgbar til tillidsposter skal du være under 30 år  
og have været medlem af Red Barnet Ungdom i mindst 1 måned. 

 
Udfyld venligst følgende og besvar de nedenstående spørgsmål: 

Navn    Telefon  

Adresse    E-mail  

Postnr.    Fødselsdag  

By    
 

1) Hvorfor stiller jeg op? 
 
 
 

2) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring? 
 
 
 

3) Hvad vil jeg gerne arbejde for som medlem af bestyrelsen? 
 
Hvis du indsender skemaet senest lørdag d. 10.10.2020. kommer det med i landsmødemappen, der udsendes til alle medlemmer 
senest 3 uger før landsmødet.  
 
Skemaet sendes til bestyrelsen@redbarnetungdom.dk. Vedhæft et vellignende billede i så høj opløsning som muligt.   
  
Fristen for at stille op til bestyrelsen er lørdag den 7. november 2020 umiddelbart inden valghandlingen, hvor opstillingsskemaet 
skal være sendt til dirigenterne på Landsmødet (NB at det ifbm. godkendelse af landsmødets forretningsorden kan vedtages at 
fristen er tidligere på dagen).  
  
Vær forberedt på at du vil få mulighed for at præsentere dig og motivere for dit kandidatur på Landsmødet.  
 
Hvis du bliver valgt til Bestyrelsen, så vær opmærksom på, at der afholdes et kort konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart 
efter landsmødets afslutning og at der afholdes bestyrelsesweekend 21.-22. november 2020 I København, hvor du forventes at 
deltage.  Hvis du ønsker at stille op til Bestyrelsen, forventes det, at du kan deltage i 7 bestyrelsesmøder årligt, samt deltage i 
arbejdsgruppearbejde mellem møderne, forberedelse af punkter og indhold til bestyrelsesdagsordenen, repræsentationer og lign. 
i løbet af bestyrelsesåret.  Har du spørgsmål (også om de specifikke datoer), er du meget velkommen til at kontakte Red Barnet 
Ungdoms forkvinde Stine Alkert på alkert@redbarnetungdom.dk   

mailto:bestyrelsen@redbarnetungdom.dk
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OPSTILLINGSSKEMA TIL INTERN REVISOR- LANDSMØDET 2020 
 
Jeg ønsker at opstille til posten som intern revisor 

 
 
 
Udfyld venligst følgende og besvar de nedenstående spørgsmål: 

Navn    Telefon  

Adresse    E-mail  

Postnr.    Fødselsdag  

By    
 
 

1) Hvorfor stiller jeg op? 
 
 
 

2) Hvad er min RBU-erfaring og anden relevant erfaring? 
 
 
 

3) Hvad vil jeg have fokus på som intern revisor 
 
 
Fristen for at stille op til posten som intern revisor er lørdag den 7. november 2020 umiddelbart inden valghandlingen, hvor 
skemaet skal være sendt til dirigenten på Landsmødet (NB at det ifbm. godkendelse af landsmødets forretningsorden kan 
vedtages at fristen er tidligere på dagen).  
 
  
Hvis du indsender skemaet senest lørdag d. 10.10.20. kommer det med i landsmødemappen, der udsendes til alle medlemmer 
senest 3 uger før landsmødet.   
 
 
Skemaet sendes til bestyrelsen@redbarnetungdom.dk Vedlæg et vellignende billede i så høj opløsning som muligt.  
 
 
Vær forberedt på at du vil få mulighed for at præsentere dig og motivere for dit kandidatur på landsmødet. 
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Red Barnet Ungdoms forkvinde Stine Alkert på 
alkert@redbarnetungdom.dk 
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG – LANDSMØDET 
2020 
 

Senest 3 uger før landsmødet modtager du mappen med alle relevante bilag til behandling på landsmødet, herunder f.eks. udkast 
til arbejdsprogram og eventuelt indkomne forslag. Du kan stille ændringsforslag til andres forslag helt frem til selve landsmødet.  

Du bruger denne skabelon til at stille dit ændringsforslag. 

 

Mit ændringsforslag vedrører følgende forslag:  

 

Mit ændringsforslag retter sig mod forslaget:  side/punkt/linje: 

Gengiv venligst den oprindelige tekst (præcist), som du ønsker at stille ændringsforslag til: 

 

 

 

Angiv venligst dit konkrete ændringsforslag til ovenstående (præcist):  

 

 

 

 

Ændringsforslag kan sendes til bestyrelsen@redbarnetungdom.dk eller afleveres til dirigenterne på selve landsmødet frem til det 
tidspunkt som fastsættes i landsmødets forretningsorden.  

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte forkvinde Stine Alkert på alkert@redbarnetungdom.dk 

Forslagsstiller: 

Navn    Frivilliggruppe  

Adresse    Telefon  

Postnr.    E-mail  

By    
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