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REFERAT AF 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2021 

RAMMER FOR MØDETS AFHOLDELSE: 
 
Tid & Sted: 10. april 2021. Repræsentantskabsmødet foregik digitalt på zoom. 
 
Deltagende medlemsorganisationer (10): Rækværk SDU, Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe, Dansk 
Blindesamfunds Ungdom, Foreningen af Unge Med Gigt, ULF Ungdom, Ungdomskredsen, DU Dysleksi 
Ungdom, Danske Døves Ungdomsforbund, CP Ung, Autisme Ungdom,  
 
Forud for repræsentantskabet er der afholdt tre debatmøder d. 22/3, 25/3 og 8/4. De to første havde til 
formål at debattere indkommende ændringsforslag forud for repræsentantskabsmødet samt give 
medlemsorganisationerne mulighed for at stille spørgsmål til de udsendte materialer. Til debatmødet d. 8/4, 
havde man mulighed for at stille spørgsmål til to videoer omhandlende budget for 2021 og regnskab for 
2020. Disse videoer var udsendt på forhånd. Endvidere fik man mulighed for at afprøve at stemme i Zoom 
som forberedelse forud for repræsentantskabsmødet. Der blev oprettet en facebookgruppe for tilmeldte til 
repræsentantskabet. Her blev kandidaterne løbende præsenteret med kandidatvideoer og der var mulighed 
for at stille spørgsmål til de enkelte kandidater mv. 

Dagsorden 
Følgende dagsorden blev behandlet ved afstemninger i hhv. Zoom og Survey Monkey på det digitale 
repræsentantskabsmøde. Nedenfor gennemgås resultater og indkomne bemærkninger til hvert enkelt punkt.  
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1. Velkomst 

Dagens program bliver gennemgået og Ditte og Mads byder velkomment til repræsentantskabsmødet 
2021 

 
2. Hilse-på-runde 
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Vi hilser alle på hinanden ved at vise en genstand, der betyder noget for os/afspejler hvem vi er/noget vi godt 
kan lide. Vi lærer alle hinanden lidt bedre at kende.  

3. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstiller Christine Lund fra Dansk Ungdoms Fællesråd, som dirigent. Hvis man gør indsigelse, 
så skal der sættes et kryds i chatten. Der er ingen indsigelse.  
 
Beslutning: Christine Lund fra DUF er valgt som dirigent. 
 
Christine gennemgår om repræsentantskabsmødet overholder de gældende vedtægter. 
Repræsentantskabsmødet er indsendt rettidigt, og det afholdes inden for rammerne af vedtægterne. Så det 
er derfor et lovligt afholdt repræsentantskabsmøde. Der står ikke noget i vedtægterne, der gør, at det ikke 
må afholdes online.  Hvis man vil gøre indsigelser i forhold til, at det afholdes online, skal man sættes et 
kryds i chatten. Der sættes ingen kryds i chatten. 
 
Beslutning: Repræsentantskabsmødet er godkendt 
 
Debatmøderne har været afholdt, og de har fungeret som debatskabende aktivitet, men der er selvfølgelige 
mulighed for at komme med indsigelser, hvis man ønsker det. Ingen indsigelse kommer. 
 
Christine gennemgår nu processen for repræsentantskabsmødet, afstemningen og mulighed for teknisk 
hjælp undervejs.  
 
Proces:  
Man række hånd op enten ved kryds i chatten, eller ved raise hands.  
Hvis man er i tvivl om man må stemme, så skal man skrive til Pernille i chatten eller ringe. 
Skriftligafstemning kan altid kræves, så sæt et kryds i chatten, og ellers vil det være ved at række hånden 
op.  Har man meddelelser eller noget evt., så man gerne skriver det i chatten, så vi kan prøve at forberede 
dagsorden og overholde tidsplanen. 
 
 
4. Valg af referent og stemmetællere 
Dirigenten har fået en indstilling fra bestyrelsen, som forlyder at grundet repræsentantskabets digitale 
afvikling, kan valg af stemmetæller med fordel være sekretariatsleder og organisationskonsulent, hvilke er i 
overensstemmelse med vedtægterne såfremt ingen andre melder sig på banen. 
 
 
Beslutning: Man skal markere, hvis man ønsker at være stemmetæller. Der er ingen markeret. Indstillingen 
godkendes. 
 
 
Beslutning: Dirigenten indstiller, at referenterne er Ditte og Marie My. Indstillingen godkendes. 
 
 
5. Godkendelse af dagsorden 
Dirigenten indstiller dagsordenen til godkendelse og notere at den er udsendt rettigdigt.  
 
Beslutning: Dagsordenen godkendes. 
 
 
6. Godkendelse af referat 2020 
Dirigenten indstiller referatet fra sidste til godkendelse. 
 
Beslutning: Referatet godkendes. 
 
7. Vedtagelse af forretningsorden for mødet  
Dirigenten indstiller forretningsordenen til godkendelse. 
 
Beslutning: Forretningsordenen godkendes 
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8. Beretning fra formand og udvalg 

 
Formandens beretning 
 
Det har været hårdt, og svært, og fyldt med covid-19, men vi har lært en masse ting. Vi er gået online, 
ligesom alle andre, vi har fået vores Åbne MO-møder, hvor vi har fået en god kontakt med jer, og stor tak 
for at I altid støtter op om det. 
 
Vi har også lavet vores onlinenatur, hvor vi har gået rundt under nedlukningen på gader og stræder og 
ude i naturen, og vi har fået meget opmærksomhed i medierne, og det gjorde, at vi blev inviteret til et 
møde med miljøministeren, og er derfor i dialog med naturstyrelsen i dag.  
 
Året blev også derm hvor vi er rundede 100 registrerede frivillige, så tak til alle jer frivillige – I er super 
dejlige. 
 
Så har vi også haft SUMH Aktiv, der har vi hygget os, vi har spillet og fået en sludre og hjulpet hinanden 
igennem denne nedlukning. Stor tak til alle, der har arrangeret SUMH Aktiv. 
 
Vi har opnået en masse politisk. Vi har lavet kampagne om ungdomsuddannelser, vi har haft en dialog 
med politikere omkring de videregående uddannelser, vi har været på DUFs delegeretmøde, hvor vi fik 
stemt igennem, at vi skal arbejde for en strategi, der fremme et demokrati, der er både fysisk og sproglig 
tilgængeligt.  
 
Seksualitetsudvalg – det er vigtigt, at vi her taler om seksualitet, hvor vi har lavet en uge 6 kampagne og 
sendt over 100 pakker ud. 
 
Vi har inviteret ind i sektorpartnerskab, hvor vi har drøftet mange forhold, også ensomhed, ensomhed 
kan være en stor ting, når vi har et handicap, så vi skal blive ved med at tale om det. 
Startet et samarbejde med Bevicafonden, hvor vi skal have fokus på at skabe et godt ungdomsliv. Det er 
også en del af vores 2021-2025 strategi. 
Slutte af med at sige, venner, det har også været et godt år, hvor vi har opnået en masse ting. En vigtig 
ting er at skabe lykke, og I der har været en del af at skabe lykke for rigtig mange mennesker.  
Husk jeres hyggeguf, for vi skal se film nu. 
 
Udvalg/team orienterer og giver en status på en video.  
Politikteam: 

 Antoniett præsentere at de i politikteamet har arbejdet med beslutningsforslag B99, som handler 
om at lave en helhedsorienterede studieplan for studerende på de videregående uddannelse. 
Hertil har SUMH i samarbejdet med MO’erne haft fokus på handicaptillægget, og hvad vores 
fællesnævnerne er og at begge initiativer vil fortsætte i det her år. 

 William og Rikke fortæller om ungdomsuddannelseskampagnen og takker folk for at være med 
og dele budskabet. Der er ambitioner om at køre kampagnen igen. 

Frivilligteam: 

 Nicolai fortæller om SUMH Aktiv og det fede frivillige engagement der har været. En hyggelig 
frivilligfest og vi glæder os til at kunne mødes fysisk igen. 

MO-team 

 William fortæller om afholdelse af Åben MO-møder: Jeg kan se mange af jer, der er her i dag, 
har også været med til Åben mo- møder, men jeg vil gerne sige tusind tak for jeres deltagelse i 
MO-møderne, jeg bliver altid overrasket over hvor mange forskellige perspektiver. Det e r her vi 
bliver super skarpe på de forskellige emner, og så får vi også lært hinanden at kende, og vi kan 
få nedsat nogen arbejdsgrupper, som kan arbejdede videre.Tusind tak for at I deler det som er 
svært, og fordi I er med.  

 
Stephanie– nævner, at der mangler en film fra Internationalt. Det besluttes at Marie My eller Stephanie 
giver en status på det internationale under meddelelser. 
 
Beslutning: Formandens og udvalgenes beretning godkendes 
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9. Årsregnskab 2020 v. Ditte 
Ditte gennemgår årsregnskabet. Det har været sendt ud som bilag, været gennemgået i den udsendte video 
og diskuteret på debatmøde forud for repræsentantskabsmødet. 
 
Dittes oplæg: SUMH’s rengskab for 2020 skal jeg nu prøve at koge sammen fra de 47 sider til en kort og 
forhåbentlig forståelig præsentation. 
 
SUMH’s rengskab består af indtægter og udgifter ligesom alle andre regnskaber – og på side 15 er det hele 
samlet på en side. De efterfølgende sider viser de enkelte poster mere specifik.  
 
SUMHs indtægter er primært tilskud fra Tips- og Lottomidler. I 2020 var det tilskud på 547.572 kr.  
 
Derudover har vi indtægter i form af konsulentbistand, hvilket har været få i 2020. 
 
Jeres medlemskontingent er også en indtægt, den post har været mindre i 2020 end tidligere, fordi vi sidste 
år valgte at sætte kontingentet ned til 900. kr.  
 
Derudover har vi indtægter i form af overhead og administrationsbidrag fra projekter. Ligesom projekterne 
hjælper til at dække af på fælles udgifter, som husleje og fællesomkostninger, administration mv.  
 
I 2020 valgte SUMH at være meget sparsommelige, da vi som alle andre ikke viste, hvilke betydning 
Covid19 ville få for organisationen og projekterne. Derfor har vi helt frem til årsskiftet holdt vejret og holdt på 
pengepungen og kun brugt det mest nødvendige. Derudover har vi også haft færre udgifter, fordi der har 
været færre fysiske aktiviteter, som er dem, der belaster SUMH’s regnskab, som f.eks. 
repræsentantskabsmødet.  
 
Det betyder, at SUMH går ud af 2020 med et overskud på 295.887 kr.  
 
Det har vi dog valgt at resultatdisponere, det vil sige, at vi gemmer pengene fra 2020 til 2021, for at bruge 
dem i 2021. Fordi vi gerne vil sætte skub i aktiviteter i 2021, når vi er godt ud af Covid19, og kan være 
sammen igen, og det bruger vi overskuddet fra 2020 til. 
 
Da vi ved regnskabets afslutning har en god ide om, hvad overskuddet skal bruges til, laver vi altså en 
resultatdisponering, således at der alene flyttes 37.925 kr. af resultatet til egenkapitalen, det kan også ses på 
side 15.  
 
Det betyder, at SUMH nu har en egenkapital på 587.003 kr. hvilket er et absolut minimum, fordi det kan 
dække af på tilskud fra Tips- og Lottomidler, som først bliver udbetalt i november måned, men dækker over 
året fra januar. 
 
Men igen i år har vi et sundt regnskab, og en organisation i en god udvikling. 
 
Der er ingen kommentarer eller bemærkninger. 
 
Beslutning: Årsregnskabet godkendes. 
 
 
10. Årsberetning 2020 v. Ditte 
Med undtagelse af et enkelte projekt, har det været muligt at gennemføre projekterne i nye corona sikre 
formater.  
 
Trods corona har det også været muligt at fastholde projektaktiviteter og udvikling på SUMHs internationale 
arbejde.  
 
Der er ingen kommentarer eller bemærkninger. 
 
Beslutning: Årsberetningen godkendes. 
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11. Strategi 2021-2025 og handlingsplaner for 2021-2022 v. Mads 
Mads præsenterer SUMHs strategi for 2021-2025. Tilhørende handlingsplan for 2021-2022 er tilsendt som 
bilag. Strategien har været udviklet sammen med MO’erne i løbet af de sidste 6 måneder. Heriblandt på 
forskellige mødet og senest på Åben MO-Møde i februar, hvor alle MO’er kunne komme med deres 
bemærkninger og vi fik diskuteret indholdet.  
 
Der er ingen kommentarer eller bemærkninger. 
 
Beslutning: Strategien 2021-2025 godkendes.  
 
12. Budget 2021 v. Ditte 
Ditte gennemgår budget 2021. Det har været sendt ud som bilag, været gennemgået i den udsendte video 
og diskuteret på debatmøde forud for repræsentantskabsmødet. 
 
Dittes oplæg: SUMHs budget skal jeg prøve at få jer igennem.  
 
Det er noget anderledes i år, end tidligere år, særligt, når man ser på den nederste linje, hvor der står  
-493.271 kr. Men det er der en god grund til, men inden vi kommer til den, så vil jeg starte med indtægterne.  
 
SUMH’s budget består af en række indtægter. Tips- og Lottomidler får vi fra DUF, og de er på omkring 
500.000 kr. om året. Derudover har SUMH indtægter fra kontingent og konsulentydelser, samt indtægter i 
form af overhead og administrationsbidrag fra internationale projekter og nu også fra nationale projekter.  
 
Derudover er der sket det helt særlige i år, at vi har indgået et samarbejde med Bevica Fonden, hvor vi i 
fællesskab skal skabe en stærke unge stemme, det er også det der går igen i vores strategi. Til det formål 
har vi fået 600.000 kr. om året, som indgår som en indtægt og ikke som et projekt.  
 
Derfor er der i alt indtægter for 1.395.373 kr.- det er rundt regnet 600.000 kr. mere end de foregående år.  
 
Men når man har indtægter har man også udgifter.  
 
De udgifter, der adskiller sig fra de tidligere år, og som er knyttet til bevillingen fra Bevica og tidligere års 
overskud er, at der er allokeret en medarbejder, der arbejder med politik og organisation, og en 
medarbejder, der arbejder med frivillighed, og de indsatser vil selvfølgelig styrke SUMH’s arbejde for at 
skabe en stærk ungestemme, som men vil i høj grad også blive tilrettelagt, således at det kommer jer 
medlemsorganisationer til gavn, f.eks. gennem kurser, redskaber mv. Hvordan fremgår blandt andet af den 2 
årige handlingsplan, der præsenteres særskilt. Det er finansieret inden for indtægterne 
 
Derudover er der også afsat 100.000 kr. til et nyt økonomisystem, 115.000 kr. til en ny hjemmeside og 
frivillig/tilmeldingsmodul (de står under administrative udgifter), og 279.856 kr. til bl.a. kommunikation (de står 
under løn) Det er overskud fra tidligere år, så de er ikke regnet ind i indtægter, men er taget med i udgifter, 
så derfor kommer der til at stå et minus 493.271 kr i resultatet. 
 
Det minus vil blive dækket af de resultatdisponeringer, der er lavet i 2019 og 2020, således at budgettet 
faktisk lander på et resultat, der er 1.584 kr. 
 
Der er ingen kommentarer eller bemærkninger. 
 
Beslutning: Budgettet godkendes.  
 

 
13. Kontingent 2021 v. Ditte 
Der er ingen kommentarer eller bemærkninger. 
 
Beslutning: Fastholdelse af kontingentet på 900kr. godkendes.  
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14. Behandling af ændringsforslag  
Dirigenten fortæller, at der har været en god debat, og at mange har deltaget. Det ser dirigenten, som 
DUF’er som noget meget positivt. Dirigent gennemgår alle ændringsforslag en for en og gør samtidig 
opmærksom på vedtagne ændringerne først træder i kraft, når repræsentantskabsmødet er slut jf. 
vedtægterne. 
 
Jeg er som dirigent, når det er vedtægter, som er det vigtigste for organisationen. Og når det er vedtægter, 
så er det 2/3 dele, der skal stemme for, for at det kan godkendes. Der er 18 stemmeberettiget, så der skal 12 
stemmer til for, at et forslag går igennem. 
 
Der bliver spurgt om der er spørgsmål til forslaget fordi det er vigtigt, at vi er med på hvad der foregår. Hertil 
bemærkes det, at man gerne vil have det indkommende forslag præsenteret og det kommer vi til bemærkes 
det. 
 
 
Forslag om ændring vedr. aktiviteter bilag 12a: 
 
Forslag 12a Det er praktiske hensyn, og et forslag, der øger gennemsigtigheden for at opretholde 
medlemskab. 
 
Beslutning vedr. bilag 12 a: 16 stemt for, 2 har stemt i mod, og 0 har stemt blankt. Forslaget godkendes 
 
Forslag om ændring vedr. formål bilag 12b: 
 
Forslag 12b Formålsbeskrivelsen ændres, bestyrelsen ønsker at fremhæve at det både er nationalt og 
internationalt, der arbejdes i med i SUMH.  
 
Beslutning vedr. bilag 12b: 17 har stemt for, 0 imod, og 1 blank. Forslaget godkendes 
 
Forslag om ændring vedr. antal af suppleanter bilag 12c + 15: 
 
12c: Op til hele fire suppleanter – ønske om at flere kan indtræde med et demokratisk mandag. Og der skal 
ske en redaktionelt og konsekvent rettelser er det bilag 15 omhandler. 
 
De ting man stemmer om, gælder når repræsentantskabsmødet er afholdt, understreges det. 
 
Det nævnes, at det kan være hensigtsmæssigt at få et minimumstal på også (Katrine Rav).  
 
Dirigenten peger på, at det vil kræve et ændringsforslag, som først vil kunne komme med på næste 
repræsentantskabsmøde 2022. 
 
Dirigenten indstiller til, at det først stemmes om bilag 15 og hernæst bilag 12c. 
 
Beslutning vedr. bilag 15: 16 har stemt for, 1 imod, 0 blank. Forslaget godkendes 
 
Beslutning vedr. bilag 12c: 14 stemt for, 4 stemt imod, 0 har stemt blankt. Forslaget godkendes 
 
 
15. Behandling af indkomne forslag 
Der er kommet et indkommende forslag fra Ungdomskredsen, der vedrører alder i SUMH. Forslaget har 
været diskuteret på to forudgående debatmøder. Derudover er der sendt et skriv ud fra SUMH vedrørende 
nuværende alderspolitik. 
 
Dirigenten oplever, at det har været en rigtig god oplevelse at være vidne til, hvordan dette forslag er blevet 
debatteret, fordi det handler om, hvordan I ser jer os selv som organisation.   
 
Forslag om ændring vedr. alder i SUMH 12d: 
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Ungdomskredsen motivere ændringsforslaget: Pointen er at sigte efter at gøre SUMH mere favnene, så flere 
af MO’ernes medlemmer kan deltage i SUMHs arrangementer og være frivillige i SUMH.  
 
Zakarais: som man kan læse, så har vores forslag, handlet om, at man kun kan være med som frivillige og 
deltager, når man er under 35 år. Mens man kan repræsentere sin organisation efter ens 
medlemsorganisations alder – det vil vi gerne også gælder for alle aktiviteter. Det skal ikke ses som en 
vedtægtsændring, for det skal ikke have betydning for bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen motivere fra bestyrelsen: SUMH takker UK for at komme med forslaget. SUMH anerkender at 
unge med handicap har behov for at kunne være unge længere pga. af fx udfordringer i forbindelse med 
handicap. I øjeblikket har SUMH allerede en dispensation fra DUF så vi må have medlemmer op til 36 år og 
ikke 30år, som det er gældende for andre ungdomsorganisationer. Derfor indstiller bestyrelsen til ikke at 
godkende forslaget. 
 
Beslutning vedr. bilag 12d: 3 stemt for, 14 stemt imod og 1 har stemt blankt. Forslaget forkastes. 
 
 
16. Valg til bestyrelsen 
 
Kandidater til formandsposten, Mads Edelvang-Pejrup stiller op 
Kandidater til næstformandsposten, der vælges for en 1årige periode: Kristian Sørensen og William Korte 
stiller op.  
Kandidater til bestyrelsen, den af næstformand, der ikke bliver valgt, indgå i valg for bestyrelsen. Der skal fire 
vælges, idet en har trukket sig, så en af de fire er kun for et år.  
 
Rasmus Ib Madsen stiller op, Nicolai Møller stiller op, William Korte, Katrine Rav stiller op, Stephanie Bruhns 
stiller op, Kristian Sørensen stiller op. 
 
Kandidater til suppleanter, der er to der stiller op – der vil være en fra bestyrelsens kandidater, der vil kunne 
vælges som suppleant. Jonas Dreiø og Antoniett Verbel Pharao stiler op udelukkende til suppleantposterne. 
 
Kl. 15 er vedtægterne vedtaget, og der vil derfor være muligt for bestyrelsen at indsupplere de kandidater, 
der har stillet sig til rådighed, men som ikke er valgt, hvis bestyrelsen ønsker det.  
 
Vi går til afstemning. Valgresultatet blev følgende: 
 

 Mads Edelvang-Pejrup er valgt som formand 
 

 William Korte er valgt som næstformand 
 

 Katrine Rav, Kristian Sørensen, Stephanie Bruhns, Nicolai Møller er valg til bestyrelsen 
 

 Antoinette Verbel Pharao og Rasmus Ib Madsen blev valgt som suppleanter i nævnte 
rækkefølge, Jonas blev ikke valgt,  

 
 
17. Fastsættelse af dato for næste års repræsentantskabsmøde 
 
Valget er mellem 26.-27. marts, 2.-3. april, 23.-24. april 
 
Der er lige mange stemmer på alle, derfor træffer bestyrelsen en beslutning og melder det hurtigst muligt ud.   
 
18. Meddelelser 
 

 Den nye bestyrelse vil også sende en dato ud for et møde, hvor I MOere kommer til at lære 
hinanden bedre at kende, og få lejlighed til at hilse på bestyrelsen.  
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 Det internationale har været ramt at Covid19, SUMH er engageret i 4 forskellige samarbejder, i 
Uganda, Rwanda, Sierre Leone og Grønland/Norge.  

 

 Der er startet OD op, og der er lavet nye metoder til at have kontakt online. Opstartet samarbejde 
med unge fra Grønland. Oplysningsprojekt, hvor vi kommer stærkt tilbage efter sommer. Der er også 
quiz’er omkring Internationalt arbejde.  

 

 Mads siger tak for nu og tak for et rigtig godt repræsentantskabsmøde. 
 
19. Eventuelt 
 
Zakaria fra Ungdomskredsen: Der er et krav omkring 7 aktiviteter årligt, og der er onlinemøder muligheder 
indtil sommerferie, Det ville være godt, at medlemsaktiviteter var fysiske, mens f.eks. bestyrelsesmøder 
kunne være online. Det skyldes tid, når man kommer mange steder fra, er det svært at finde tid og man 
bruger meget tid, det ville onlineaktiviteter til f.eks. bestyrelsesmøder online. Det er også med økonomi, man 
kan spare ved at være online på bestyrelsesmøder, og at man ved sygdom kunne have onlinemøder, for så 
ville der være mulighed for at man kan deltage uden at fremmøde. Miljøhensyn, man skal ikke bruge 
transportressourcer til aktiviteter.  
 
Sofie fra DBSU: Jeg vil foreslå at den tredje suppleant kandidat bliver indsuppleret, mens den 4. skal der 
være en tydelig kommunikation omkring.   
 
Der var flere fra bestyrelsen, der stemte fra deres egne MO’ere. Det synes jeg er lidt mudret, jeg vil opfordre 
til, at man ikke som bestyrelse stemmer for sin MO.  
 
Martin fra CP Ung – Det internationale er måske for meget på Afrika, kunne man tage USA med ind. Hvor 
mange ressourcer har internationalt udvalg?  
 
Stephanie: I forhold til ressourcer handler det meget omkring frivillighed, og hvilke interesser der er i 
udvalget. 
 
Repræsentantskabsmødet hæves. 


