
 

Bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 03.10.2020 
Sted: Online via Zoom. 
Deltagere: Theodor, Martin, Johannes, Daniel, Sebastian, Anna (fra 10.20), Jimmi (dog 
indtil 15.00), Sophie, Ida 
Sekretariat: Galina, Sus (fra mødets begyndelse og indtil 14.15) 
Afbud: % 
 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

Check in 

Der føres ikke referat for denne del. 

 
Anna ankommer til mødet. Der er nu elleve til stede (ni fra bestyrelsen) 
 
Orientering fra sekretariatet 

• Sekretariatet er flyttet til nye lokaler på Hejrevej i København. Langt bedre plads til 

de ansatte. 

Der afholdes onlineuddannelse for de frivillige i denne weekend som alternativ til 

frivilligweekenden  

Der er heldigvis mange deltagere trods omstændighederne 

• Magnus, studentermedhjælper, er stoppet d. 1. oktober og hjælper med overlevering 

til Sofie. Sofie er gået op med 5 timers arbejde om ugen (før havde hun kontrakt på 

10 timers arbejde om ugen).  

• Vi håber at kunne forlænge Stine, men skal først have overblik over budget for 2021 

• Sekretariatets dropbox er kun til sekretariatet, da det anses som et arbejdsredskab 

• Der lægges op til at landsmødet og frivilligweekend afholdes i slutningen af 

april. Det vedtages enstemmigt af bestyrelsen. Frivilligweekend afholdes derfor 

d. 23-25/4-2021 med landsmøde d. 25/4-2021 

• Opdatering på sekretariatsarbejdet med klubberne: 

o Helsingørklubben er nu officielt lukket.  

o Guldborgsund har problemer da corona har givet udfordringer ift at benytte 

lokaler. Der arbejdes på en løsning fra både SIND Ungdom, Frivilligcenter 

Guldborgsund og Guldborgsund Kommune.  

 

o Frederikshavn er meget inaktiv, men desværre ikke særlig aktiv. Næste år 

arbejder vi på at åbne andre klubber i Nordjylland. Vi skal åbne én nordjysk 

klub i enten 

▪ Aalborg 

▪ Hjørring 

eller Thy (forslag fra bestyrelsen) 



 

▪ Forslagene fra sek. er baseret på antal indbyggere / antal unge i 

kommunen, antal og art af uddannelsesinstitutioner samt antallet af 

andre lignende frivillige organisationer/tilbud i området. 

 

o Holbæk-klubben boomer. Der er pt. rigtigt mange der gerne vil være frivillige 

o Ballerup kommune vil gerne have en SIND Ungdom-klub. Sek. arbejder videre 

og starter med at besøge Ballerup i kommende uge.  

o Svendborg Kommune: Tobenet projekt er under opstart; 13-15-årige  

SIND Ungdom Svendborg er med som samarbejdspartner i et større projekt 

støttet af Socialstyrelsen. Samarbejdet betyder at vi får mulighed for at afprøve 

og indsamle erfaringer vedr. en yngre målgruppe. SIND Ungdoms 

retningslinjer skal ændres, så vi lokalt kan åbne op for 13-15 årige. 

• Samarbejde med Meyers. Der laves tre efterårsmadlavningskurser for medlemmer 

af SIND Ungdom. Vi håber at kunne hverve nye medlemmer via de tre events. 

• Vintercamp i slut-november er stadig ved at blive planlangt med håb om at det kan 

afholdes. Rammerne er bedre, så håbet er højt.  

• Hjemmeside 

o Tilbud på 25.000 + moms på helt ny hjemmeside 

o Den nye hjemmeside bliver / skal lanceret inden jul 

• Kampagnearbejde 

o Efter flere møder i arbejdsgruppen (hvor også landsbestyrelsen er 

repræsenteret) er det besluttet, at vi går videre med to kampagner; 

Sindsbilleder og Under Overfladen 

o Kampegnen sættes i gang tidligst i begyndelsen af næste år (Tidsramme: 

Først visuel identittet, så hjemmeside, så HS) 

• Visuel identitet; arbejdet bliver gjort pro bono <3 

o Generelt stor opbakning til deres tilbud, dog pointeres der at der stadig skal 

være en visuel forbindelse mellem SIND og SIND Ungdom. (bestyrelsens 

input) 

o Støtte til forslag om en specifik SIND Ungdom-font; enkelt, praktisk og simpelt 

(bestyrelsens input) 

o Vedtægterne beskriver vores logo, så hvis der skal ændres markant på logo 

(jf. Beskrivelse i vedtægter) skal der indkaldes til ekstraordinært landmøde 

o Der er fokus på at værktøjskassen skal være nem og overskuelig også for 

frivillige (bestyrelsens input) 

Der træffes en beslutning at vi går videre med tilbuddet vi har modtaget 

 
Økonomisk orientering fra sekretariatet 

• Sus gennemgår resultatopgørelse og hvor hun ser foreningens økonomi bevæge sig 

hen 



 

• Sus understreger at driften ikke må bærer de ansatte. Det er for dyrt 

Det understreges at vi skal bruge projektmidler til at bære de ansattes løn. (Der 

bruges driftsmidler til et minimum bemanding af sekretariatets administrative 

opgaver). 

• Sus giver et overblik over medlemsstatistik. Vi skal have min. 300 medlemmer inden 

årets udgang (pt. er medlemstallet på 273) 

• Forslag fra Jimmi om at man tager fat i politiske ungdomsorganisationer og hverve 

der, evt. ved at indkøbe annoncer i medlemsblade, der rammer foreninger. Jimmi er 

tovholder og laver udkast til tekst og oversigt hvem der skal kontaktes. Skal til 

godkendelse hos bestyrelsen når udkast er færdigt.  

 

• Der bliver gennemgået ’betaling af medlemskaber’ 

o Der bliver påpeget at betalingskanaler i øjeblikket er ret begrænset; dankort 

og mobilregning (via sms) 

o Skal der ringes til restancer. Theodor melder sig. 

o Forslag fra bestyrelsen om at kunne lave en side hvor man selv kan logge ind 

og rette sine medlemsdetaljer 

• Fastholdelse af medlemskaber 

o Forslag om at gå fra dankort-betaling til betalingsservice web (det er både 

billigere og ser ud til at give flere betalingsmuligheder og dermed bedre 

fastholdelse af medlemmer 

• Forslag om at kontingentudbetalinger til klubberne begrænses til at klubberne betaler 

gebyrerne ved kontingentudbetalinger selv. Lige nu betaler sekretariatet for 

gebyrerne, men det er ikke økonomisk bæredygtigt. Det besluttes at det er ok 

Forslag om at kontingentudbetalinger til klubberne reduceres med 15 kr. pr. 

kontingent, som er det driftsgebyr det koster at have de betalingskanaler vi har i dag. 

Dvs. at klubberne får udbetalt 60 kr. pr. kontingent udbetalt. Det besluttes at det er 

OK. 

• Forslag om Mobilepay løsning fra bestyrelsen: Konklusion: Sus undersøger 

mulighederne for at implementerer MobilePay  

 

Sus og Galina forlader mødet og herefter er kun de ni medlemmer af bestyrelsen til stede 

 
Gennemgang af DUF-grupperinger 

o Der er en uenighed om beslutningsprocessen over DUF-grupperingen. Man mener 

der har været uklarhed.  

o Der bliver stillet spørgsmålstegn ved hvordan man hvordan man beslutter ting i 

bestyrelsen. Hvordan tolker man vedtægterne? 

o Bestyrelsesbeslutninger kan kun tages på rettidigt indkaldte bestyrelsesmøder. Ved 

presserende sager kan man lave en mailhøring, såfremt at det ikke er muligt at tage 

dette på førstkommende bestyrelsesmøde 



 

o → Man tager en generel, principiel diskussion af beslutningsprocesser i 

bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde 

o Skal man blive i Familien (DUF-gruppering) eller skal man finde en ny gruppering; de 

mellemfolkelige 

o Der bliver bragt op at ifølge referatet udtrykte medlemmerne i bestyrelsen allerede 

meddelte den gang man tog beslutningen at man var usikre og ikke følte sig 

fuldkommen klædt på til at tage en oplyst beslutning 

o Forslag: Vi forlader Familien og skifter til de humanitære og sociale foreninger: 

o For: 3 

o Imod: 5 

o Blank: 1 

Forslaget falder. 

o Diskussion vedrørende DUF-gruppering tages op igen om et år 

 
Orientering fra Frivilligrådet 

Orientering sker over mail v. Jimmi 
 

Orientering fra Fællesrådet? 

Orientering sker over mail v. Jimmi 
 
 
 
Gennemgang af SIND Ungdoms Instagram 

• Indhold på SIND Ungdoms SoMe-platforme skal ikke være kontroversielt. Hvis man 

er i tvivl så lad være med at poste det.  

• Der opfordres til at man googler sit materiale før man poster det for en sikkerheds 

skyld 

• Brug gerne SIND Ungdoms instagram-stories, og opdater gerne meget 

• Opbakning til at Jimmi fortsætter sit arbejde på SoMe 

 

Jimmi forlader mødet og der er herefter otte til stede til mødet. 

 
Status på arbejdsgrupper – Hvad gør vi herfra. 

• DUF: tilbyder at hjælpe med at lave nogle aftenmøder hvor man kan vende 
arbejdsgruppernes arbejde, så vi kan få vores strategi færdig 

• Generel opbakning til denne fremgangsmåde 

• Theodor og Galina står for at lave et oplæg til hvordan møderne skal forløbe 
 
Eventuelt 

• Theodor oplyser om, at han har indstillet til, at man udarbejder en samværspolitik i 

SIND Ungdom. 

o Der er enstemmig opbakning til dette i bestyrelsen  



 

o Bred enighed om at der ikke skal være nogen form for tolerance for chikane 

af nogen form.  

o Der bliver desuden pointeret, at der desværre er (for) mange eksempler på 

manglende forståelse for grænser i lokalklubberne, og at dette skal ændres 

ved en konkret indsats 

o Der nedsættes en arbejdsgruppe på dette område: Sophie, Theodor, Anna, 

Daniel og Sebastian 

 


