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FN-forbundet Nordjylland 

Generalforsamling 14. marts 2019 

Referat 

Velkomst ved Finn Reske-Nielsen 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Finn Reske-Nielsen foreslår Jørgen Olsen fra Genvej til Udvikling, et kollektivt medlem. 

 

Jørgen Olsen vælges som dirigent for generalforsamlingen 

 

Jørgen Olsen foreslår en start med introduktion af de fremmødte, som er en blanding af nye 

og gamle medlemmer med et overlap af UNYA-medlemmer. 

 

2. Oplæg ved the United Nations Youth Association (UNYA) Aalborg 

Daniel E. Nielsen, formand fra UNYA, FN Ungdomsforbundet hvor studerende, både 

nationale og internationale, kan samles omkring en fælles interesse i FN. UNYA har fokus på 

at uddanne unge indenfor FN systemets arbejde og værdier, og fungere som et ansvarsfuldt 

forum for unge at kunne arbejde med de komplekse problemstillinger som FN-systemet 

repræsenterer. UNYA afholder mange arrangerementer bl.a. foredrag, workshops, 

debatmøder og aktiviteter i samarbejde med eksterne organisationer; særligt med fokus på 

FNs bæredygtighedsmål. Socialt samles foreningen omkring UNYA Meets, cafe-møder hvor 

hygge og samvær er i hovedsædet. Organisatorisk er UNYA opbygget omkring 

funktionsbaserede arbejdshold som kan have fokus på kommunikation, sociale medier, 

journalisme, events, fundraising mv. Strategisk arbejder UNYA Aalborg pt. mod en 

informeret, koordineret og målrettet handling mod opfyldelsen af FNs bæredygtighedsmål, 

gennem særlige og ofte fokuserede kommitteer, som søger at skabe arrangementer og 

kampagner, f.eks. inden for individuelle delmål eller en bredere vifte at mål. Denne metode 

gør det nemmere for de individuelle medlemmer aktivt at kunne engagere sig i foreningens 

arbejde.  

 

Spørgsmål 

Sine Jensen - Hvordan er den lidt komplekse struktur at arbejde med? 

UNYA - Typisk er grupperne drevet af passion og relativt fokuserede, så det virker ofte meget 

naturligt med stort drive til at fuldende projektet. Der er naturligvis stor forståelse for dem 

som må trække sig fra projekter før tid, hvilket kan være en udfordring, men oftest så er 

ejerskabet så stort i gruppen at det holder ved. 
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Rasmus Prehn – Hvor mange aktive er der helt konkret, og hvor meget laver I for at komme 

ud ansigt til ansigt med unge? 

UNYA – Vi har ikke nogen top-down processer i foreningen, alt initiativ er fra bunden og op, 

så hvis ideen ikke kommer blandt de frivillige, så sker det ikke – så der er ikke en strategisk 

vinkel, så der er ikke et organisatorisk fokus på at nå unge. Men det kan sammentænkes med 

gruppe initiativer, hvilket er UNYAs særlige fokus.  

 

Søren Hageman – Hvornår startede UNYA Aalborg, og hvor mange er i her i Aalborg? Har 

i en kontakt direkte med AAU? 

UNYA – Vi er pt direkte i kontakt med AAU og sidder repræsenteret i studentersamfundets 

bæredygtighedsudvalg. Foreningen har ca 25-30 aktive medlemmer og ca 75-85 medlemmer 

i alt som er delvis aktive. UNYA blev oprettet i 2014 i København mens Aalborg afdelingen 

blev oprettet i 2016. 

 

Poul Grønkjær – Skoleelever er ret aktive indenfor klimaområdet, er UNYA med der? 

UNYA – vi vil meget gerne skabe partnerskaber (Mål 17) men som udgangspunkt skal det 

komme igennem de frivillige, som er drivkraften i UNYA.  

 

Jakob B. Thomsen – Hvor international er UNYA og hvor meget repræsentere jeres struktur 

den internationale struktur? 

UNYA – Vi er meget internationale og agerer her som en datter-organisation under FN- 

forbundet hvor vi anses for at være en interessegruppe. I andre lande kan UNYA være 

selvstændige eller underlagt de respektive FN-forbund.  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Finn Reske-Nielsen – alle skulle gerne have adgang til en printet udgave af vores beretning, 

som også vedhæftes som bilag til referatet. Vi har haft et særligt fokus på vores eksterne 

samarbejde bl.a. på politisk niveau hvor vi er inviteret ind som medlemmer af Aalborgs nyligt 

etablerede bæredygtighedsråd, hvor vi håber på at kunne yde indflydelse. 

Bæredygtighedsfestivalen er stadigvæk en særlig vigtig begivenhed, hvor vi sidste år havde 

en lang række arrangementer, hvor vi også fik lanceret vores pamflet om 170 konkrete bidrag 

til verdensmålene. Vi har yderligere en række eksterne partnere, bla. UNYA, Center for Grøn 

Omstilling og AAU. Vi har haft en række foredrag ved AAU, hvilket vi fastholder 

fremadrettet; vi har kun haft fire arrangementer i perioden, hvor vi plejer at have seks, men 

vores primære kontakt ved AAU døde desværre midt i perioden. Vi er stadigvæk meget aktive 

inden for oplæg, særligt mht bæredygtighedsmålene og ofte med inklusion af den private 

sektor. Internt i FN Forbundet har vi skabt yderligere samarbejde blandt landets kredse og 

netværk, hvor vi bl.a. mødes for at kunne udveksle erfaringer, best practices og for at 

samskabe med en større national rækkevidde. Yderligere har vi her i Nordjylland et godt 

samarbejde med FN-byen. 
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Kommentarer 

Jørgen Olsen – der mangler et hovedpunkt nemlig samarbejdet med kollektive medlemmer, 

hvor FN Forbundet har samarbejdet med Genvej til Udvikling omkring en foredragsserie 

omkring i landet. Måske kunne vi skabe yderligere samarbejde med flere eksterne partnere. 

Søren W. Bredahl – vil gerne rose bestyrelsen særligt for to ting, samarbejde med den private 

sektor og det lokalpolitiske.  

  

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens regnskab 

Sine Jensen – vi har i perioden modtaget tilsagn om 20.000 kr. fra det nationale FN-forbund, 

men det er vigtigt at sige at vi ikke modtager ”penge i hånden”. 4.000 kr er modtaget direkte 

fra Aalborg Kommune i forbindelse med bæredygtighedsfestivalen. Vi har mod kutyme 

vedlagt en specificeret udgiftsoversigt der inkluderer alle udgifter i perioden. Det ubrugte 

beløb for indeværende år tilbageføres til det nationale forbund.   

 

Revision ved Jørgen Olsen – regnskabet er i orden og alle udgifter kan forsvares.  

 

Regnskabet blev godkendt. Kopi vedhæftet dette referat. 

 

5. Fremtidig virksomhed 

Finn Reske-Nielsen – det er klart at en væsentlig del af vores arbejde i det kommende år vil 

fokusere på vores etablerede samarbejde udadtil, bl.a. bæredygtighedsrådet, 

bæredygtighedsfestivalen, samarbejde med AAU. I forhold til nye aktiviteter forsøger vi at 

skabe et tættere forhold til vores kollektive medlemmer. Holger Hansen er pt. meget aktiv i 

Brønderslev Kommune i forbindelse med deres Bæredygtighedsfestival, ligeledes er vi i 

dialog med andre kommuner f.eks. Jammerbugt. Flere organisationer har interesse i 

samarbejde, og det fastholder vi som mulige vinkler på vores arbejde. I forbindelse med 

folketingsvalget satser vi også på at kunne indgå i den offentlige debat.  

 

Kommentarer 

Rasmus Prehn – kunne FN-forbundet evt. overveje at invitere sig selv til fagforeningernes 

generalforsamlinger for at nå tillidsrepræsentanter som igen når tusindvis af mennesker på de 

konkrete arbejdspladser, dette kunne være en relevant indgangsvinkel på at skabe 

bæredygtighedsambassadører.  

Finn Reske-Nielsen – vi arbejder mod et tættere samarbejde med kollektive medlemmer og 

har f.eks. sendt tilbud ud til at alle politiske partier om at komme ud at tale.  

 

Bjarke Z. Winther – mht. folketingsvalget er der så et initiativ parat til at sætte debatter mv 

i gang? 

Finn Reske-Nielsen – vi har ikke planer om at planlægge arrangementer, men vi påregner 

at lade os repræsentere, vi er ikke sikre på om vi kan følge med de politiske arrangementer 
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Rasmus Prehn – tror på at der kunne være en stor interesse for utraditionelle debatformer 

hvor FN-forbundet kan spille en potentiel stor rolle ved selv at stå for debatarrangementer 

med partierne.  

Daniel E. Nielsen – unge har stor interesse for samspillet mellem bæredygtighedsmålene og 

nationale politik, så det kunne være en meget legitim ramme hvis FN-forbundet går ind i den 

slags.  

Arne Hansen – FN har vedtaget en traktat mod brugen af atomvåben som Danmark ikke vil 

tilslå sig, vil/tør FN forbundet markere sig i valgkampen en denne væsentlige udvikling? 

Finn Reske-Nielsen – På landsplan arbejder FN Forbundet på denne problemstilling, men 

det er nok ikke på lokalt plan, at vi kan indgå i dette. 

Poul Grønkjær – Fredsby Aalborg havde i sidste uge en foredrag med Peter Viggo Jacobsen 

som ikke vil af med atomvåben, da dette afholder os fra stormagtskrig.  

Arne Hansen – PVJ er en ’traditionel magtpolitiker’, vi skal turde at afspænde fra bunden 

af.  

 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

Finn Reske-Nielsen – vi har en formalitet som vi bør gå igennem, da vi på landsmødet har 

ændret vedtægter og revisionen har medført en mindre reform af FN-forbundets 

formålsparagraf, så det giver derfor mening at vi som kreds under landsforbundet følger med. 

Formålet ændres væk fra fokus på FN som en verdensmyndighed/autoritet.  

 

Jørgen Olsen – dette er reelt set hvad der kaldes en konsekvensrettelse, hvorved vi i bund og 

grund er nødt til at rette ind efter de ændrede forhold i landsforbundet. 

 

Rettelse vedtages. 

 

7. Valg af formand 

Finn Reske-Nielsen genopstiller og vælges. 

 

8. Valg af næstformand 

Holger Hansen genopstiller og vælges.  

 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, inkl. Kasserer 

Sine Jensen – forslag at bestyrelsen konstituerer kasserer rollen.  

 

Forslaget vedtages. 

 

Alexander Borum, Morten D. Christensen, Sine Jensen genopstiller til bestyrelsen. 

 

Daniel Nielsen og Kristina H. Jensen– Ønsker at opstille til bestyrelsen 

Sine Jensen – Ønsker at ændre sin opstilling fra bestyrelsesmedlem til suppleant.  
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Følgende vælges til bestyrelsen: 

 

Daniel Nielsen 

Alexander Borum 

Morten D. Christensen 

Kristina H. Jensen 

 

10. Valg af suppleanter 

Sine Jensen – opstiller som suppleant 

Jacob B. Thomsen – opstiller som suppleant 

 

Følgende vælges som suppleanter: 

Jacob B. Thomsen (første suppleant) 

Stine Jensen (anden suppleant) 

 

11. Valg af revisor 

Jørgen Olsen – Genopstiller og vælges. 

 

12. Evt. 

Jørgen Olsen nævnte sidste års besøg af Koudbi Koala (Burkina Faso) som et godt eksempel 

på samarbejde mellem FN-forbundet og et kollektivt medlem. 

Ingen yderligere punkter. 

Fremmødte Medlemmer: 

Alexander Borum 

Bodil Knudsen 

Søren W. Bredahl 

Jana Fleischer 

Jacob B. Thomsen 

Daniel E. Nielsen 

Rasmus Prehn 

Theresa Hansen 

Kristina H. Jensen 

Bjarke Z. Winther 

Jens Christoffersen  

Sine Jensen 

Poul Grønkjær 

Søren Hageman 

Arne Hansen 

Finn Reske-Nielsen 

Ejnar Hjorth 

Jørgen Olsen 

Holger Hansen 

Morten D. Christensen 


