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ORGANISATORISK BERETNING 2022 1 

SIDEN LANDSMØDET I 2021 ER DER SKET MEGET I BÅDE I BEVÆGELSEN OG I DET POLITISKE LAND-2 
SKAB, OG DETTE HAR SELVFØLGELIG AFSPEJLET SITUATIONEN PÅ LANDSSEKRETARIATET, HVOR 3 
DER HAR VÆRET RIGTIG TRAVLT. 4 

BÅDE FLERE OG FÆRRE HÆNDER PÅ SEKRETARIATET 5 

EN SYGEMELDING OG MANGE ARBEJDSOPGAVER 6 

Grundet pludselige og tragiske omstændigheder blandt sine allernærmeste blev Ditte Marie sygemeldt fra midt 7 
i november 2021 og nogle måneder frem. Hun startede langsomt op på deltid i løbet af januar og var tilbage på 8 
fuld tid igen fra og med d. 1. maj. 9 

Mens Ditte Marie var væk, blev hendes arbejdsopgaver primært varetaget af Susanna, der samtidig var an-10 
svarlig for Europa-Nævnsprojekterne, mens en travl kampagne for forsvarsforbeholdet samt bevægelsens 50-11 
års jubilæum ligeledes pressede sig på. I den forbindelse gik Kirsten op i tid for at kunne understøtte Susanna i 12 
de mange ekstra arbejdsopgaver. 13 

RUNE ANSAT MIDLERTIDIGT 14 

I forbindelse med forsvarsforbeholdskampagnen blev Rune Eltard-Sørensen ansat på sekretariatet i to måne-15 
der. Rune er journalist og har tidligere været ansat som pressemedarbejder for Rina Ronja Kari på kontoret i 16 
Bruxelles. Hans arbejde i forbindelse med kampagnen om forsvarsforbeholdet bestod primært i artikelskriv-17 
ning, kontakt til medier og generelt pressearbejde. 18 

Rune har uden tvivl været en gave til sekretariatet i en meget presset tid, og havde det været muligt, ville vi 19 
meget gerne haft ham ansat flere timer og i en længere periode. 20 

Rune blev ansat af de ekstra midler, vi søgte og fik bevilliget igennem Europa-Nævnet i forbindelse med af-21 
stemningen om forsvarsforbeholdet. I forbindelse med ekstramidler fra Europa-Nævnet tildelt til markeringen 22 
af 50-året for Danmarks EU-medlemskab er det lykkes at finde midler nok til at have Rune ansat nogle timer 23 
om ugen igen nogle måneder her i efteråret. 24 

UUNDVÆRLIGE, FRIVILLIGE KRÆFTER PÅ SEKRETARIATET 25 

Både i forbindelse med sekretariatets generelle drift, Ditte Maries sygemelding og ikke mindst i forbindelse 26 
med kampagnen om forsvarsforbeholdet skal der lyde en stor tak til de uundværlige aktivister, der har været 27 
med til at lette arbejdet på sekretariatet og kæmpet for forbeholdet rundt omkring i landet. 28 

Birte Uhre kommer fortsat på sekretariatet hver tirsdag, hvor hun blandt andet hjælper med telefonpasning, 29 
medlemskontakt, udsendelse af ordrer fra webshoppen og andre praktiske gøremål. Udover Birte kommer Sø-30 
ren Larsen også ugentligt på sekretariatet for at hjælpe til med praktiske opgaver. 31 

Til praktiske opgaver og arrangementer i Storkøbenhavn, træder Lars Østergaard ofte også til, og ligeledes har 32 
Cornelius Ousted Perrier hjulpet med praktiske opgaver på sekretariatet. 33 

Der skal lyde en særlig og ekstra stor tak til Birte og Søren for deres utrættelige engagement både i forbindelse 34 
med sekretariatets generelle drift og ikke mindst også i forbindelse med kampagnen om forsvarsforbeholdet. 35 
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Med en imponerende indsats både dag og nat fik Søren uden tvivl sat rekorden for uddeling af materialer, ikke 36 
blot i en egen komité men i hele Storkøbenhavn. 37 

Igen i år skal der også lyde en stor tak til Kjeld Richter Mikkelsen, der har hjulpet med meget praktisk omkring 38 
budget og regnskab i forbindelse med vores Europa-Nævnsmidler. 39 

FORSVARSFORBEHOLDET 40 

Afstemningen om forsvarsforbeholdet var kom som et lyn fra en klar himmel, og hverken bevægelsen eller 41 
sekretariatet var derfor forberedte på den intense kampagne, der fulgte med. Der blev travlt. 42 

AKTIVE KOMITÉER 43 

De fleste komitéer var meget aktive og engagerede i kampagnen om forsvarsforbeholdet, og der blev uddelt 44 
titusindvis af flyers og 400.000 valgaviser samt hængt over 5.000 valgplakater op. 45 

Selv i de komitéer uden komitékontakt eller generelle aktiviteter blev der både uddelt materialer og hænge 46 
plakater op. 47 

Dertil var der rigtig mange kampagneaktiviteter i kalenderen på folkebevaegelsen.dk, da mange komitéer, ud-48 
over uddeling af materialer og ophængning af plakater, også arrangerede forskellige debatmøder og lignende. 49 

Kampagnen var også med til at aktivere medlemmer, der ellers ikke er aktive, når der ikke er valg eller folkeaf-50 
stemninger. 51 

TRAVLHED PÅ SEKRETARIATET 52 

Det er en underdrivelse at sige, at kampagnen medførte travlhed på sekretariatet; der var travlt som aldrig før, 53 
og vi kunne for alvor mærke, at der er blevet færre ansatte i forhold til tidligere folkeafstemninger og valg. 54 

Telefonen ringede uafbrudt, det væltede ind med bestillinger på uddelingsmaterialer og plakater, mange ind-55 
meldelser og frivillige bidrag blev givet, og mange medlemmer kom forbi for at hente materialer. Selvom der 56 
var travlt, var det en fornøjelse at opleve så meget aktivitet. 57 

Mens Susanna var rundt omkring i hele landet til en masse debatter, var Kirsten, Rune og Ditte Marie som 58 
ansatte til stede på sekretariatet med hjælp fra gode, frivillige kræfter. 59 

På trods af resultatet af folkeafstemningen kan vi som organisation være stolte af vores indsats, hvor der blev 60 
lagt enormt stort engagement og virkelig mange både arbejds- og fritimer af både ansatte og aktive medlem-61 
mer. 62 

INDSAMLING AF VÆLGERERKLÆRINGER 63 

Indsamlingen af vælgererklæringer startede i december 2021, og dette har også fyldt meget på sekretariatet. 64 
Også hos mange af komitéerne har indsamlingen af vælgererklæringer sat gang i aktiviteterne foruden de ak-65 
tiviteter, som kampagnen om forsvarsforbeholdet bragte. 66 

Der er blevet delt mange flyers ud og annonceret bredt på Facebook, men alligevel har der indtil videre ikke 67 
været den nødvendige velvillighed i befolkningen til at afgive eller godkende en vælgererklæring. Dette skyldes 68 
blandt andet: 69 

• At mange har haft problemer med NemID og/eller MitID 70 
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• At mange er blevet mødt med en fejlmeddelelse, når de har skullet godkende vælgererklæringen efter en 71 
uge, og derfor ikke har kunnet godkende 72 

• At mange glemmer at godkende efter en uge 73 
• At vi i bevægelsen endnu ikke har fået den nødvendige gennemslagskraft for at kunne komme igennem med 74 

vores budskab om at give en vælgererklæring 75 

Andre udfordringer kunne tyde på at være: 76 

• At de metoder, vi i bevægelsen benytter for at indsamle vælgererklæringer, ikke er effektive eller slet ikke 77 
virker 78 

• At der, måske på grund af kampagnen om forsvarsforbeholdet, ikke har været den nødvendige aktivitet i 79 
bevægelsen for at indsamle vælgererklæringer 80 

• At den aktuelle politiske situation ikke er ideel for at indsamle vælgererklæringer 81 
• At Covid-19 begrænsninger har været med til at dæmpe vores muligheder for at være på gaden 82 

Sekretariatet kan konstatere, at der i større dele af landet slet endnu ikke har været nogle aktiviteter for ind-83 
samling af vælgererklæringer. 84 

EUROPANÆVNSPROJEKTER 85 

Susanna er ansat som projektleder for de projekter, vi har fået bevilliget fra Europa-Nævnets Pulje A. 86 

Forårets projekt var på forhånd planlagt til at skulle omhandle EU’s militære oprustning, hvilket viste sig at 87 
være en rigtig god beslutning, da folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet pludselig bankede på. 88 

Årets andet Pulje A-projekt omhandler FN’s verdensmål og hvordan disse harmonerer med EU. Dette projekt 89 
er primært henvendt til elever på de forskellige ungdomsuddannelser, som vi ser frem til at samarbejde med. 90 

OPKRÆVNINGER OG MEDLEMSPOST UDSKUDT 91 

Grundet ekstra travlhed samt ekstra mange arbejdsopgaver på sekretariatet i foråret blev udsendelse af med-92 
lemspost samt girokort med kontingentopkrævninger for første halve år af 2021 udskudt fra januar til august 93 
måned. Opkrævningen for andet halvår af 2021 kommer ud i løbet af efteråret. 94 

MEDLEMMER 95 

NYE MEDLEMMER 96 

Der er stadig fremgang i antallet af medlemmer. Dette på trods af både resultatet af afstemningen om for-97 
svarsforbeholdet og den sløve indsamling af vælgererklæringer. 98 

Sekretariatet kan desuden konstatere, at en væsentlig del af de nye medlemmer er unge mellem 20 og 30 år.  99 

Der er på nuværende tidspunkt XX antal betalende medlemmer. 100 

NY METODE FOR INDMELDELSE 101 

Der er tidligere i år blevet ændret på indmeldelsesformularen på hjemmesiden således, at nye medlemmer skal 102 
betale første kontingent direkte ved indmeldelse igennem webshoppen. Dette er blevet gjort for at undgå, at 103 
folk melder sig ind uden at ville betale, når der sendes en opkrævning. 104 
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Samtidig er det blevet obligatorisk at oplyse en e-mailadresse ved indmeldelse, da der kan spares mange 105 
penge, når medlemmer kan kontaktes via e-mail fremfor brevpost. 106 

BETALINGSSERVICE 107 

Der arbejdes fortsat på at få så mange medlemmer som muligt til at tilmelde kontingentet til betalingsservice, 108 
da dette i højere grad er med til at sikre, at kontingenterne bliver betalt. 109 

MEDLEMSLOGIN 110 

Det nuværende medlemssystem har gjort det muligt at give hvert medlem mulighed for at logge ind i systemet 111 
og rette egne oplysninger og tilmelde sig betalingsservice, og der er sendt brugernavne og passwords ud via 112 
mail til alle medlemmer med en gyldig e-mailadresse. 113 

Medlemssystemet har ligeledes gjort det muligt for komitékontakter selv at rette oplysninger på den enkelte 114 
komités medlemmer. 115 

Der opfordres til, at komitékontakterne yder en indsats for at indsamle e-mailadresser på alle komitéernes 116 
medlemmer. 117 

KOMITÉER UDEN KOMITÉKONTAKT 118 

Der er efterhånden en del komitéer uden en fungerende komitékontakt. Den kommende landsledelse opfordres 119 
derfor til at se på, om der kan findes nye komitékontakt eller i samarbejde med de andre komitéer se på, om 120 
nogle komitéer eventuelt bør slås sammen. 121 

EN LEVENDE BEVÆGELSE 122 

Skulle der hos nogen være tvivl om, hvorvidt vores bevægelse er gået i stå, kan det konstateres, at dette i hvert 123 
fald ikke er tilfældet. Tværtimod. 124 

På sekretariatet oplever vi fortsat mange henvendelser fra medlemmer, der gerne vil uddele materialer, ind-125 
samle vælgererklæringer, repræsentere bevægelsen ved forskellige lokale, offentlige begivenheder eller lave 126 
andre aktiviteter. 127 


