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”Sammen for Ukraine”  

Ekstraordinært bestyrelsesmøde  

d. 2. februar 2023 

 

Mødereferat  
 
 

 
Sted: Virtuelt via telefonkonference 
 
Deltagere: tilstede: Max-Henrik, Jens, Michael, Irina og Jakob 
 

 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Redegørelse for baggrunden for det indkaldelsen til det ekstraordinære 
bestyrelsesmøde (ændring af foreningens navn).  

4) Ændring af vedtægterne 
5) Eventuel 
 

 
Mødet foregik online på Skype og var blevet annonceret i netværkskredsen i sagens natur 

med kort varsel. 
 
 
Ad 1) - Valg af dirigent 

Jens Alstrup blev valgt som dirigent 

 
Ad 2) - Valg af referent 

Jakob Smith blev valgt som referent 

 
Ad 3) - Redegørelse for baggrunden for indkaldelsen til ekstraordinært møde 

Jens Alstrup redegjorde for den meget uheldige situation, som vi var havnet i. 

Årsagen er, at det ulykkeligvis har vist sig, at navnet “Sammen for Ukraine” har været 

brugt i forbindelse med en fælles tv-indsamling til fordel for Ukraine. En række velgøren-
hedsorganisationer har allerede gjort brug af udtrykket i deres indsamlingskampagner. 
Navnet “Sammen for Ukraine” blev nemlig allerede tilbage i marts 2022 etableret af 18 

humanitære hjælpeorganisationer i samarbejde med TV2 og Danmarks Radio med det 
formål at hjælpe krigens ofre. Og 12.marts blev et indsamlingsshow transmitteret på 
landsdækkende tv på begge kanaler. 

Selvom velgørende organisationer i udgangspunktet uden problemer støtter op om hinan-
den i fælles mål, så har disse 18 organisationer (herunder Dansk Røde Kors) følt at nav-
nesammenfaldet er problematisk, da deres indsamlings udelukkende har været af humani-

tær art - og hvor vores gruppe jo også fokuserer på konkret hjælp og udstyr til ukrainske 
soldater ved fronten. 
Og det ønsker de omtalte 18 velgørenhedsorganisationer ikke at deres donorer forbinder 

dem med 
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Vi har selvfølgelig forespurgt om det var muligt for os at overtage navnet, men det har de 

omtalte 18 valgt at det har det altså ikke kunnet …! 
Vi er fuldstændigt klar over at at fejlen ligger på vores side, og vi respekterer selvfølgelig 

afgørelsen. I stedet har vi efter en kortvarig, men grundig overvejelse valgt det ledige 
navn “Frihed for Ukraine”. 
Som I kan se, så træder ændringen af navnet i kraft umiddelbart, og vi er derfor igang 

med en del administrativt ekstraarbejde. Vi regner dog ikke med at det fremover kommer 
til at påvirke vores foreningsarbejde eller rutiner på nogen måde. 
 

Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget navneændringen til ”Frihed for Ukraine”. 
 
Ad 4) - Forslag til vedtægter 

Som følge af navneændringen har bestyrelsen besluttet at opdatere vedtægterne 
tilsvarende, så de hermed er blevet gennemgået og vedtaget.  

Navnet ”Sammen for Ukraine” udgår hermed i fremtid omtale af vores forening, som nu 

kun omtales som ”Frihed for Ukraine”. 

 

Ad 5) – Eventuelt 

Der har overordnet kun været positive tilbagemeldinger på Facebook om navneændringen 
til ”Frihed for Ukraine”.  

Fx at det lyder mere konkret og ’målrettet’ med orden ”Frihed” i foreningens navn. Så 
faktisk kunne det også være en berigelse med det ændrede navn. 

 

 

 

 

    

 

 

-----------------------       --------------------- 

Dirigent & Formand        Referent & sekretær 

Jens Alstrup         Jakob Smith 

 

 

 

 

----------------------   -------------------------  ---------------------- 

Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 

Michael Chr. Andersen  Irina Doensig Bernstein  Max Henrik Krause 




