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BÆREDYGTIG
ØKONOMI OG

DRIFT

KENDSKAB TIL 
LANDBOUNGDOM

LANDSORGANISATIONEN REGIONER OG LOKALFORENINGER

KVALITET I 
LANDBOUNGDOMS

AKTIVITETER

ANSVAR OG 
FUNKTION



Den frivillige arbejder  
– konsulenten understøtter

Projekter og aktiviteter 
skal være bæredygtige

Ingen udvikling eller  
projekter uden frivillige  

fra start til slut
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Nord- og 
Midtvendsyssel

Brønderslev

Hjørring

Dronninglund

Nibe

Hobroegnen

Himmerland

Øst Himmerland

Jammerbugt

Thy

Morsø

Skiveegnen

HBL

Viborg-Kjellerup

Varde-Ølgodegnen

Sydjysk

Midtjysk

Brørupegnen

Tønderegnen

Sønderjylland
Nord

Sønderjylland
Øst

Nordvest Fyn

Østfyn

Midtfyn

Nordsjælland

Holbæk-Odsherred

Roskildeegnen

Midt- og Vestsjælland

København

Sydøstsjælland

Lolland

Falster

ÅRSMØDET
UDVALG OG RÅD:
• Landstraktortrækudvalg

• Landspløjeudvalg

• Regionsråd

• LUPO-Politisk udvalg

• Kursus- og aktivitetsudvalget

• Strategiudvalget

PROJEKTER:
• Vækstlaget

• Talentforløbet

• Arbejdsmiljø

• LU og skolen

• Konferencer/tema

• Ad Hoc

Holstebro-Vinderup

Ringkøbing-Ulfborg

Vestjysk

Herningegnen

Hedeboerne

Lemvigegnens

Randersegnen

Favrskovegnen

Norddjurs

Syd-Øst Djurs

Odder-
Skanderborg

Samsø

Horsensegnen

Koldingegnen



TEMA

Bæredygtig økonomi og drift

BÆREDYGTIG
ØKONOMI 
OG DRIFT

Synlig og 
transparent økonomi 

for landsorganisationen,
regionerne og 

lokalforeningerne

Foreningerne, lokalt
som nationalt, har en 

økonomi i balance

Alle kender og forstår
at deres bidrag gavner

værdierne

Forståelse for, 
at det som gavner 

landsorganisationen 
også gavner det lokale 

– og omvendt!

Den som står 
med driften, 
har ansvaret 

for økonomien

Længere levetid 
for bestyrelses- og 

udvalgsmedlemmer

Frivillige forstår, 
hvordan vi drifter

 foreningen



ÅRSMÅL

Bæredygtig økonomi og drift

2022

ÅR 2022

• Den som står med driften, har ansvaret  
for økonomien

• Vi skal vide og vise, hvad vi er værd

• Landsorganisationens økonomi skal være 
overskuelig

• Forståelse for, at det der gavner  
landsorganisationen, også gavner lokalt

2023
ÅR 2023

• LandboUngdom skal være bedre til at 
fastholde medlemmer

• LandboUngdom skal opnå længere levetid 
til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

2024
ÅR 2024

• LandboUngdom skal have en økonomi 
baseret på det lokale – og det nationale 
(tænk kasser)



2022
De der står med driften, 
har ansvaret for økonomien
HANDLINGER/INDSATSER:
• Beskrevet i Hvidbogen for de forskellige områder.
• Information på regionsrådsmøde. 
• Sørge for, at medlemmer kan klædes på (økonomi, budget, 

regnskab) gennem kurser, webinarer mm. løbende tilbud.
• Procedure for hvordan man, som frivillige, får støtte og hjælp 

til budgetlægning.
• Regionsbudgetter fremlægges til inspiration på regionsfor-

mandsmøder.

Vi skal vide og vise, hvad vi er værd
HANDLINGER/INDSATSER:
• Der skal udvikles og afholdes webinar eller lign. kurser med 

fokus på at klæde repræsentanter for region- og lokalfor-
eninger på ift. at styrke relationen; herunder deltage på den 
årlige generalforsamling med seniororganisationen.

• Skabelon for, hvad man kan gennemgå på disse møder i 
Hvidbogen.

• Hovedbestyrelsen skal løbende præsentere aktuelle emner 
og temaer for LandboUngdom på landsplan.

Landsorganisationens 
økonomi skal være overskuelig
HANDLINGER/INDSATSER:
• Der skal udarbejdes et flowchart over organisations økono-

miske strømme.
• Der skal udarbejdes et oplæg til forsimpling af økonomien.
• Hovedbestyrelsen orienterer om økonomien mindst 3-4  

gange om året for regionsformændene. 

Forståelse for, at det der gavner 
landsorganisation, også gavner lokalt
HANDLINGER/INDSATSER:
• Sekretariatsleder/formand deltager på L&Fs landsformands-

møde en gang om året med henblik på at præsentere og 
besvare spørgsmål. 

2023
LandboUngdom skal være bedre 
til at fastholde medlemmer
HANDLINGER/INDSATSER:
• Lokalforeningerne skal selv tage stilling til, og udarbejde en 

plan for, hvordan man kan fastholde medlemmer i længere 
tid. 

• Fra landsorganisationen skal man synliggøre, at man kan 
mere end at arbejde lokalt (fx i udvalg, arbejdsgrupper eller 
lignende).

LandboUngdom skal opnå længere 
levetid til bestyrelses- og udvalgs-
medlemmer
HANDLINGER/INDSATSER:
• Vi skal sikre, at det er de dygtigste og mest engagerede 

frivillige, som sidder på de rigtige poster. Det må i fremtiden 
ikke være folk, som er blevet ‘presset’ til det eller på anden 
vis har fået posten.

• Vi skal motivere de, som allerede varetager en post.  
Fx via foreningsfredag.

2024
LandboUngdom skal have en 
økonomi baseret på det lokale 
– og det nationale
HANDLINGER/INDSATSER:
• Der skal udarbejdes en plan for, hvordan regionskasserne kan 

ophæves med udgangen af strategiperioden (31.12.24).

HANDLINGER OG INDSATSER

Bæredygtig økonomi og drift



TEMA

Ansvar og funktion

ANSVAR 
OG 

FUNKTION

Deltagelse er både 
en del af ansvaret 

og ens funktion

Som ledende figur 
er man bekendt med 
sin rolle, ansvar og 
funktion, når man 
varetager en post

Medlemmer er 
forberedte inden 

afvikling af møder, 
så møder kan foregå 

struktureret og 
effektivt

Flere stærke 
foreningsledere 

i LandboUngdom

LandboUngdom 
afholder flere 

aktiviteter, hvor 
værdierne af 

foreningslivet bliver
italesat og belyst

Ansvar for at give 
plads til medlemmer  
– både dem som vil 

meget og dem 
som vil lidt



ÅRSMÅL

Ansvar og funktion

ÅR 2022

• Kendskab til Hvidbog som værktøj2022

ÅR 2023

• Som medlem har man indtryk af, at alle er 
velforberedte til møder i LandboUngdom2023

2024
ÅR 2024

• I LandboUngdom stiller man ikke op til  
en post, uden at vide hvad en given post  
indebærer og hvilket ansvar, der medfølger

• I LandboUngdom er der ikke nogen, der stiller 
til en post uden at vide det før et møde



2022
Kendskab til Hvidbog som værktøj
HANDLINGER/INDSATSER:
• Frivillige ambassadører skal fremlægge Hvidbogen 

– fx på Workplace eller på foreningsfredag.

2023
Som medlem har man indtryk af,  
at alle er velforberedte til møder i 
LandboUngdom
HANDLINGER/INDSATSER:
• Vi skal blive bedre til at italesætte, når noget ikke er godt 

nok. Dette kan godt gøres konstruktivt. Vi må aldrig legalisere,  
at man ikke er forberedt. Starter man regionalt, vil tendensen 
brede sig til det lokale.

2024
I LandboUngdom stiller man ikke op 
til en post uden at vide, hvad en given 
post indebærer og hvilket ansvar der 
medfølger
HANDLINGER/INDSATSER:
• Hvidbøger om de enkelte udvalg/bestyrelser/grupper er 

beskrevet senest med udgangen af 2022.

I LandboUngdom er der ikke nogen, 
der stiller til en post uden at vide det 
før et møde
HANDLINGER/INDSATSER:
• Det skal italesættes, hvor vigtigt det er, at man kender  

sin post. 
• Man kan godt – på en god måde – spørge ind til opstilleren, 

hvad personen vil med sit mandat og sin periode som valgt.
• Hvidbogen skal indeholde ideer til den gode generalforsam-

ling, hvori der indgår vejledning til opstillingstale/motivation.

HANDLINGER OG INDSATSER

Ansvar og funktion



TEMA

Kendskab til LandboUngdom

KENDSKAB 
TIL 

LANDBOUNGDOM

Samarbejdspartnere 
har kendskab til hvad 

LandboUngdom er, 
samt foreningens 

værdier

Omverden er 
bekendt med 

LandboUngdom, og 
vægter LandboUngdoms 

stemme højt i den 
offentlige debat

Nuværende og 
kommende medlemmer 

har kendskab til hvad 
LandboUngdom er, 

og ikke er

Alle ledende 
figurer i LandboUngdom 

har fokus på, hvordan 
omverdenen ser på 
LandboUngdom, og 

hvilke signaler vi 
ønsker at sende



TEMA

Kendskab til LandboUngdom
ÅRSMÅL

Kendskab til LandboUngdom
ÅR 2022

• Vi skal have styrket kendskabet til  
seniororganisationerne

• Vi arbejder for styrket samarbejde med 
eksisterende partnere – og fokus på  
mulige nye samarbejdspartnere

2022

ÅR 2023

• Leder- og teknologuddannede på  
jordbrugsuddannelserne skal have  
bedre kendskab til LandboUngdom

• Større diversitet i medlemmer  
og bestyrelser

2023

2024
ÅR 2024

• Udvide antallet af erhvervsskoler der  
har kendskab til LandboUngdom



2022
Vi skal have styrket kendskabet  
til seniororganisationerne
HANDLINGER/INDSATSER:
• Oplæg til buddy-ordning mellem regioner, der har gode  

erfaring og regioner, der trænger til et løft.
• Sparring i forhold til relevante indlæg og dagsordenspunkter 

for LandboUngdom.
• Samarbejdet og repræsentationen skal i Hvidbogen som  

fokusområde.

Vi arbejder for styrket samarbejde 
med eksisterende partnere – og fokus 
på mulige nye samarbejdspartnere 
HANDLINGER/INDSATSER:
• Sikre at medlemmerne har overblik over konkrete  

samarbejdspartnere og samarbejdsmuligheder
• Udarbejde en liste over konkrete tiltag for at styrke vores 

relationer til samarbejdspartnere
• Udarbejde plan for udvidelse af samarbejdsaftaler 

2023
Leder- og teknologuddannelser på 
jordbrugsuddannelserne skal have 
bedre kendskab til LandboUngdom
HANDLINGER/INDSATSER:
• Foretage undersøgelse nu omkring antallet af medlemmer på 

leder- og teknologuddannelser samt opgaver i foreningsregi, 
fulgt op med en undersøgelse igen om 12 måneder.

Større diversitet i medlemmer 
og bestyrelser
HANDLINGER/INDSATSER:
• Foretage undersøgelse omkring diversitet nu (køn, uddannelse,  

fag mm.) fulgt op med en undersøgelse om 12 måneder.
• Fokus på rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer – man 

skal gøre noget andet end det, man plejer.

2024
Udvide antallet af erhvervsskoler der 
har kendskab til LandboUngdom
HANDLINGER/INDSATSER:
• LU bladet skal ud på de udvalgte skoler
• Undersøge hvor deltagerne kommer fra (uddannelses- 

baggrund/job mm.) i medlemsdatabasen + til lokale  
arrangementer.

• Alle regioner har udarbejdet halvårsprogram, der udsendes 
til udvalgte erhvervsskoler.

HANDLINGER OG INDSATSER

Kendskab til LandboUngdom



TEMA

Kvalitet i LUs aktiviteter

KVALITET I 
LANDBOUNGDOMS

AKTIVITETER

Man favner bredere 
end sin egen 

bestyrelse ønsker

Man har ansvar for 
en skarp og struktureret 

kommunikation i sin 
forening omkring et 

arrangement

Alle bestyrelser 
har en fælles 

forståelse for, hvad 
et kvalitets-

arrangement er

Fokus på forskellige 
mennesker og 

forskellige aktiviteter



ÅRSMÅL

Kvalitet i LUs aktiviteter

ÅR 2022

• Lokale LU’er afholder flere arrangementer, 
hvor værdierne bliver italesat2022

ÅR 2023

• I 2023 har alle forståelse for hvordn der 
kommunikeres om arrangementer

• I 2023 har alle kendskab til hvordan man 
laver et arrangement af høj kvalitet

• I 2023 laver lokalforeninger arrangementer 
til forskellige målgrupper

2023



2022
Lokale LU’er afholder flere 
arrangementer, hvor værdierne 
bliver italesat
HANDLINGER/INDSATSER:
• Gennem processer, dialog og aktiviteter opleve og reflektere 

over værdierne og efterfølgende sætte disse i spil lokalt. 

2023
I 2023 har alle forståelse for hvordan 
der kommunikeres om arrangementer
HANDLINGER/INDSATSER:
• Der skal være en kommunikationsplan i hvidbogen, som man 

kan bruge til at kommunikere online (Facebook og Instagram 
+ SMS mm.).

• Alle laver en fælles kalender medio 2022.

I 2023 har alle kendskab til hvordan 
man laver et arrangement med høj 
kvalitet 
HANDLINGER/INDSATSER:
• Der skal laves en drejebog for kvalitetsudvikling af forskellige 

typer arrangementer i LU - feks. som bilag til Hvidbogen.
• Udarbejde idekatalog i forhold til kvalitetssikring af arrange-

menter. 

I 2023 laver lokalforeninger arrange-
menter til forskellige målgrupper
HANDLINGER/INDSATSER:
• Der skal nye/andre medlemmer med til at lave arrangemen-

ter, for at vi laver andet end det vi “plejer”. 
• Ved differentiering af arrangementerne, skal vi være bedre til 

at kommunikere det ud til de nye målgrupper man ønsker at 
tiltrække.

HANDLINGER OG INDSATSER

Kvalitet i LUs aktiviteter


