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Referat af møde i landssamrådet 

Tirsdag d. 18. november 2008 

BUS  16/08 
 

 

Til stede:  Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE) 

Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK) 

Erik Vad Brændgaard (KFUM og KFUK) 

Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne) 

Henrik Madsen (KFUM-Spejderne) 

Ulrich Piltoft (FDF) 

Allan Frank Walther (FDF) 

Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE) 

Miriam Madsen (De grønne pigespejdere) 

Susanne Ravn (De grønne pigespejdere) 

Sven Krarup Nielsen (DDS) 

Rune Siglev (DUF) 

Lars Mortensen (Friluftsrådet) 

Henriette Romme Lund (sekr.) 

 

Afbud fra: Mads Kolte-Olsen (DDS) 

Thomas Pilgaard (DBS) 

Martin Søttrup (DBS) 

 

 

1. Dagsorden  

1.1  Godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af dagsordenens punkter, og eventuel-

le nye punkter. 

Dagsorden godkendt 

 

 

2. Aktuelle sager  

2.1. DUF og Samrådet  

 

• Debat om fremtidens Initiativstøtte (IS). Styrelsen har vedtaget en revision af retningslinjerne, 

Erik Vad Brændgaard og Rune Siglev indgår i arbejdsgruppen, som har første møde onsdag den 

19. november. 

I øjeblikket går IS´en til to forskellige projekttyper: 

- Initiativer og udviklingsarbejde til fremme af aktiviteter og projekter for og med børn og unge. 

- Projekter der sætter fokus på særlige områder af foreningslivet: tematiseret IS. 

Både medlemsorganisationer og organisationer udenfor DUF kan søge om støtte. Pt. går ca. 1/6 

del af midlerne til organisationer udenfor DUF. Traditionelt har man arbejdet med et nyt tema 

for IS´en hvert år. Organisationsudvikling har dog kørt som tema de sidste to år. 

 



 

2 

 

 

 

 

Man arbejder på, at støttede aktiviteter fremover skal afspejle den aktuelle DUF strategi i form 

af de to satsningsområder: 16 års valgret og foreningsvilkår.  

Så længe retningslinjerne ikke er revideret fortsætter den almindelige IS. 

 

Der var diskussion af de to satsningsområders relevans for samrådsorganisationerne.  

Hvis IS´en tematiseres i forhold til området: foreningsvilkår, kan den understøtte det tværgåen-

de lokale arbejde, som der allerede sker i samrådsorganisationerne.  

Hvis IS´en tematiseres i forhold til området: 16 års valgret, kan den understøtte samrådsorgani-

sationernes kerneværdi med at udvikle selvstændige, engagerede unge. 

 

Samrådet roste DUF for støttens hidtidige fokus på organisationsudvikling, men efterspurgte 

klarere retningslinjer for at opnå støtte, så ansøgere bedre kan vurdere sine chancer på for-

hånd. 

 

Samrådet understregede, at der er stor forskel på hvad ”moderorganisationen” og lokale enhe-

der kan sætte i værk, da de råder over vidt forskellige ressourcer.  

Det er vigtigt, at de reviderede retningslinjer tager hensyn til dette. Puljen behøver ikke kun 

støtte det nyskabende, men også initiativer, som den givne samrådsorganisation ikke ville kun-

ne igangsætte af sig selv.  

 

 

• Orientering om foreningsvilkårsstrategien for 2009 v. Rune Siglev, samt diskussion af Samrådets 

medvirken. 

Når de nye retningslinjer for IS´en er vedtaget, forventer DUF at afholde et stormøde, hvor de 

præsenterer de indsatsområder, som organisationerne kan søge støtte til og som DUF gerne vil 

understøtte. 

Man vil endvidere søsætte to lokalt funderede udviklingsprojekter, hvor man forventer at 

mindst én samrådsorganisation er repræsenteret. 

 

Samrådet roste DUF for, at rådgivning var højt prioriteret i strategien, og foreslog DUF at lave 

en særlig indsats i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 

 

Rune takkede for kommentarerne, og opfordrede Samrådet til at involvere sig i planlæggelsen 

af fremtidige aktiviteter. 

  

• Præsentation af DUFs nye generalsekretær Kim Mørch Jacobsen v. Rune Siglev.  

Kim Mørch Jacobsen tiltræder stillingen i december. Han indleder med at tage på besøgsrunde 

hos alle medlemsorganisationerne.  

Det blev besluttet at invitere ham til et Samrådsmøde i 2009. 
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2.2. Aktiviteter i Samrådet 

 

• Information om seminar om medlemssituationen i vores organisationer v. Henriette  

Seminaret afholdes lørdag d. 28. februar fra 10.00 -15.00 i Nyborg. Seminaret henvender sig til 

ansatte og frivillige, der arbejder med medlemsudvikling. Hver medlemsorganisation tilbydes 7 

pladser.  

De grønne pigespejdere har ikke mulighed for at deltage med medarbejdere, da der er Hovedbe-

styrelsesmøde netop denne dag.  

Henriette opfordrede samrådsorganisationerne til at finde dem, de vil sende på kursus. Navne 

mailes til sekretariatet. Endeligt program udsendes i begyndelsen af januar. 

 

• Mødeplan for Samrådets møder i 2009  

Henriette udsender snarest et oplæg til mødedatoer i 2009. 

 

 

3. Eventuelt 

   

                                Referent, Henriette Romme Lund, 9.december2008

  


