
 

 
Halvårsberetning  
 
Overordnet har det sidste halve år været en stærk periode for NAU, på trods af store 
ændringer for organisationen. Det har været en periode præget af stor arbejdsomhed - både 
på sekretariatet, i ledelsen og blandt medlemsrådene.  
 
Den fælles identitet i organisationen har bidraget til et større engagement end nogensinde 
før. Der har været stort fokus på at opnå de mål, vi i fællesskab valgte at arbejde med på 
Landsmødet 2017, men også på at undersøge andre områder, der kan styrke NAU som 
organisation samt ungdomsråd og -huse i Danmark.  
 
Denne beretning vil give et billede af det arbejde, der er blevet gjort i organisationen siden 
Landsmødet 2017. Beretningen tager udgangspunkt i arbejdsprogrammet for 2018, hvilket 
der gøres status over. Dertil beskrives det øvrige arbejde i organisationen for at give et 
fyldestgørende billede af organisationens status. Beretningen er opdelt i en politisk og en 
organisatorisk beretning.  

Organisatorisk beretning 
Økonomi 
Som også nævnt på landsmødet gik vi ind i 2017 med relativ usikkerhed om NAUs økonomi; 
særligt grundet ændringer i reglerne for DUFs (Dansk Ungdoms Fællesråd) tipsmidler. 
Projektet Unge Stemmer dominerer dog i øjeblikket vores arbejde, hvilket har givet et større 
råderum i vores økonomi, da projektet er finansieret af TuborgFondet. I projektet ligger bl.a. 
tre stillinger på sekretariatet: En projektleder og to projektmedarbejder, samt midler til en 
masse medlemsbesøg, hvor målet er at besøge 30-40 råd og huse i hele landet i efteråret.  
 
Som altid har tipsmidlerne fra DUF udgjort vores største ordinære indtægt sammen med 
medlemskontingenter. Lønninger til sekretariatet har igen udgjort den største udgift, 
bestående af en sekretariatsleder, økonomi- og fundraising konsulent, 
ungdomsrådskonsulent, projektleder til Unge Stemmer samt tre projektmedarbejdere; en på 
MadFællesskaberne og to på Unge Stemmer. 
 
Det blev vedtaget på Landsmødet, at NAU skulle arbejde mod oprettelsen af 
støttemedlemsskaber: Et symbolsk “medlemsskab” uden indflydelse, der tillader tidligere 
NAU’ere og andre interesserede at vise deres støtte til NAU og de danske ungdomsråd- og 
huse. Vi er nu klar til at lancere støttemedlemsskabet med et årligt kontingent på min. DKK 
100,00 pr. støttemedlem pr. år. 
 
 
 

 



 

Vi har for nyligt foretaget en opdatering af NAU’s budget for 
2018, som lader os bruge midlerne mere effektivt samtidigt med en lille forøgelse i det 
budgetterede årsresultat fra DKK 23.904,96 til DKK 26.711,12. 
 
Konsolidering af organisationen  
For at styrke organisationen har NAU arbejdet for at øge inddragelsen af NAUs medlemsråd 
i det løbende organisatoriske arbejde samt i nye projekter. Dette har vi blandt andet gjort 
gennem oprettelsen af to nationale medlemsudvalg:  
Et udvalg, der arbejder med projektet Unge stemmer - nye veje til demokratisk deltagelse og 
et udvalg, der arbejder med planlægningen af en kommende intern sommercamp.  
Det giver os mulighed for at uddelegere mange af organisationens ambitioner fra 
ledelsesniveau til medlemsniveau, hvilket har frigjort flere ressourcer fra ledelsen og derfor 
øget den mulige arbejdsmængde og det generelle ambitionsniveau. 
 
Udover de nationale udvalg har NAU ligeledes arbejdet på at revidere indholdet af vores 
workshops, som vi fortsat tilbyder medlemmerne. Yderligere har vi arbejdet for at udbrede 
medlemmernes tilhørsforhold til organisationen gennem en intern kampagne, omhandlende 
fællesskabsfølelsen i NAU og NAU’s identitet som organisation. Med den lave pris ved årets 
Årsmøde har vi forsøgt at gøre det muligt for flere råd at prøve at komme til et stormøde og 
opdage værdien af disse. 
 
NAU arbejder desuden fortsat for at inddrage flere eksisterende råd - såvel medlemmer som 
ikke-medlemmer - i den nationale ungdomsrådsindsats. 
 
Endeligt har NAU haft øget fokus på at kontakte nye råd, der endnu ikke er medlem af 
organisationen. I den forbindelse har både sekretariatet og ledelse været i kontakt med flere 
ikke-medlems råd. 
  
Medlemskommunikation  
NAU har i det sidste halve år arbejdet for at styrke kommunikationen internt i organisationen, 
særligt mellem ledelsen og organisationens medlemmer. Dette har vi gjort bl.a. gennem 
alternative medier såsom Snapchat og instagram, samt ved at øge hyppigheden af opslag i 
NAUs interne facebookgruppe NAU Fællesforum.  
I den forbindelse har vi søgt at udligne afstend mellem ledelse og medlemmer ved at arbejde 
for en fælles opfattelse af organisationens identitet. 
 
Yderligere søger vi at inddrage flere medlemmer i NAUs nationale arrangementer, da vi 
mener, at det er ved disse arrangementer, at medlemskommunikationen er mest effektiv. 
Dette har vi gjort bl.a. ved at sænke prisen til Årsmødet og afholde ringerunder med et 
særskilt fokus, hvor vi har fortalt om tilbud til vores medlemsråd og informeret 
ikke-medlemsråd om, hvilke organisatoriske krav der stilles før, at de kan være en del af 
organisationen, og hvilke goder der følger med.  
 
Regionalt samarbejde  
 
 

 



 

NAU har undersøgt muligheden for at starte en regional 
ungdomsrådsindsats, og i den forbindelse arbejdet for at oprette 
venskabsråd/klyngesamarbejder for at styrke ungdomsrådsarbejdet lokalt, som vi håber vil 
tage form i den kommende halvårsperiode. 
 
Derudover har vi kontaktet forskellige ungdomsorganisationer som arbejder regionalt, så vi 
kan få viden og ideer til, hvordan man kan implementere regionalt arbejde i NAU.  

 
Medlemspleje 
Et af NAUs primære formål er at styrke vores medlemsråd i deres lokale arbejde, så de kan 
vokse og fortsat fremme ungdommens interesser i samfundet. Det gør vi blandt andet 
gennem besøg og løbende kontakt med råd, der mangler støtte. Derudover har vi igangsat 
nogle initiativer: Optimering af lokale vedtægter, kurser - blandt andet i organisering, støtte til 
lokal meningsdannelse og arbejde med at sprede fælleskabsfølelsen ud til de enkelte 
medlemsråd gennem Magenta Feeling-kampagnen. 
 
NAU har i marts måned afholdt en konference for lokale kontaktpersoner, hvilket var en stor 
succes. I år ændrede vi formatet for konferencen, og åbnede dermed op for flere deltagere. 
Konferencen tog udgangspunkt i projektet Unge Stemmer, og styrkede både det arbejde 
kontaktpersoner til ungdomsråd- og huse laver, men ligeledes andre lokale kontaktpersoner 
der arbejder med unge. 
 
 
Sekretariatet 
Siden Landsmødet 2018 har NAU ansat 4 nye medarbejdere på sekretariatet, Julie Holst 
Pedersen, Projektmedarbejder på Unge Stemmer, Malthe Krarup, økonomi- & 
fundraisingkonsulent, Sofie Frederikke Lau-Jeppesen, ungdomsrådskonsulent & Patrick 
Kulas, kommunikationskonsulent. Patrick måtte dog desværre fratræde pga. tid.  
 
Vi kommer i de kommende måneder til at skifte vores projektmedarbejder på 
Madfællesskaberne samt vores projektleder på Unge Stemmer, da de skal på udveksling.  
Dog har vi et stærkt og meget kompetent sekretariat, der brænder for organisationen og 
ungdommen, og hver dag arbejder hårdt for ungdomsråd i Danmark.  

Politisk beretning 
Tuborgfondet 
Samarbejdet med Tuborgfondet har haft særlig stor betydning for organisationen det sidste 
halve år, og dette vil Tuborgfondet også have det kommende stykke tid. Unge Stemmer er et 
projekt vi har i samarbejde med Tuborgfondet og Mandag Morgen. De indledende faser for 
projektet er velafsluttet og indebar bl.a. en bustur rundt i landet til forskellige aktører, der 
bidrog til vores viden om demokratiske processer og engagement blandt unge. Denne viden 
blev videreformidlet i inspirationskataloget “Hvem sagde ung & uengageret?”. Det 
kommende stykke tid vil vores projekter udspringe af  
 

 



 

inspirationskataloget. Ligeledes påbegyndes inddragelsen af 
medlemsråd i projektet i de kommende måneder. Efter afslutningen af projektet Unge 
Stemmer er det en klar målsætning, at fortsætte samarbejdet med Tuborgfondet.  
 
Offentlig meningsdannelse 
Det er vigtigt for NAU, at vi i 2018  i højere grad når ud i medierne gennem offentlig 
meningsdannelse. I den forbindelse har vi især fokuseret på projektet Unge Stemmer, som 
der er blevet skrevet debatindlæg og artikler om - blandt andet i Altinget. Derudover har vi 
også i højere grad arbejdet med sociale medier gennem vores nyopstartede Instagram, 
Snapchat og en mere aktiv Twitter-profil. 
 
Samarbejdspartnere 
Det første halvår af 2018 har været og er fortsat præget af NAUs samarbejde med særligt 
Tuborgfondet og Mandag Morgen i forbindelse med projektet Unge Stemmer - nye veje til 
Demokratisk Deltagelse, derudover har NAU åbnet op for flere nye samarbejdspartnere - 
både på løst og fast - ved bl.a. at være repræsenteret i andre organisationers samarbejder 
og projekter, som f.eks. konferencer ved Sund-By Netværket, KL’s topmøde, mm.  
Yderligere bruger NAUs dets netværk til at sparre om NAUs forestående opgaver, som f.eks. 
ønsket om en frivilligstrategi.  
 
NAU har i halvåret 2018 udtrykt udadtil, at vi er åbne over for nye samarbejder og har i den 
forbindelse oplevet at vi oftere bliver inviteret til eksterne partneres aktiviteter, hvor vi også 
flittigt deltager. 
NAU fik desuden ved DUFs delegeretmøde i december 2017 indvalgt en repræsentant i 
DUFs styrelse - hr. Nicolai Boysen (den store leder) - hvorved vores rolle i 
DUF-sammenhæng er blevet større. 
 
NAU har undersøgt mulighederne for at samarbejde med andre ungdomsorganisationer til 
aktiviteter, hvor vi i forvejen er repræsenteret. Eksempelvis ved at dele stand på Folkemødet 
med spejderne o.l..  
 
Endeligt har NAU undersøgt muligheden for at påvirke mediedagsordenen i samarbejde 
med andre ungdomsorganisationer. 
 
Folkemøde og UFM 
 
NAU har i de tidligere år været stærkt repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Dette er 
ligeledes målsætningen for 2018. I henhold til arbejdsprogram vil dette års fokus være på 
projektet Unge Stemmer. Dette medfører et mere indholdsrigt Folkemøde, hvortil NAU vil 
gøre mere opmærksom på sig selv og afholde flere arrangementer. Samtidig arbejdes der 
på et stærkt visuelt udtryk, så organisationens identitet og fællesskabsfølelse bidrager til 
oplevelsen og ligeledes kendskabet til organisationen som helhed.  
 
Ungdomsbureauet har de sidste år afholdt Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg i 
september. I den forbindelse har NAU ofte ydet en indsats for at være til stede og sprede  
 

 



 

budskabet om ungdomsråd til enkeltstående debatter eller 
andre arrangementer. Til dette års Ungdommens Folkemøde vil organisationen have egen 
stand. Dette gøres for at kommunikere budskabet om ungdomsråd og -huse, samt projektet 
Unge Stemmer, til en stor gruppe unge for at skabe medieomtale og ligeledes for at pleje 
samarbejdet til andre relevante aktører og ungdomsorganisationer.  
 
Lovgivning 

 
NAU har i første halvår af 2018 startet en dialog med forskellige politikere, både på nationalt 
og lokalt plan, som er relevante for organisationens fremtidige arbejde og politiske interesser 
jf. den politiske strategi.  
Derudover har NAU afholdt et debatarrangement Skal vi have en ungeminister?, hvor der 
både deltog Folketings- og lokalpolitikere.  
 
 

 

 


