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Referat af møde i landssamrådet 

Torsdag d. 26. august 2008 

BUS 14/08 
 

 

Til stede:  Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE) 

Thomas Pilgaard (DBS) 

Martin Søttrup (DBS) 

Rikke Dorte Rottbøll (KFUM og KFUK) 

Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne)  

 Henrik Madsen (KFUM-Spejderne) 

Mads Kolte-Olsen (DDS) 

Sven Krarup Nielsen (DDS) 

Ulrich Piltoft (FDF) 

Allan Frank Walther (FDF) 

Miriam Madsen (De grønne pigespejdere) 

Susanne Ravn (De grønne pigespejdere) 

Rune Siglev (DUF) 

Signe Lund Sørensen (DBS, DUF) 

Lars Mortensen (Friluftsrådet) 

Henriette Romme Lund (sekr.) 

 

Afbud fra: Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE) 

Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK) 

Erik Vad Brændgaard (KFUM og KFUK, DUF) 

 

1. Dagsorden  

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

le nye punkter. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Aktuelle sager  

 

2.1. Samrådet og DUF 

- Samrådets prioritering af temaer i DUF´s arbejdsplan samt eventuel tilføjelse af nye som 

DUF kan arbejde med i 2009 (diskussion og beslutning)  

 

Forud for mødet har hver samrådsorganisation lavet en prioriteret rækkefølge af de em-

ner, som man ønsker DUF fremover skal fokusere indsatsen på.  

Højest prioriteret var: De kommunale udfordringer, organisationsudvikling og læringsakti-

viteter. Lavest prioriteret var: fælles indkøb, deltagelse i Frivilligjob.dk og fælles indsats i 

klimadebatten.  
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Fælles for de højt prioriterede emner er, at de er udgiftstunge for DUF, omvendt er de la-

vest prioriterede billige at iværksætte for DUF.  

Rune Siglev præsenterede DUFs mange områder/fingre og ressourceforbruget i hver af dis-

se med henblik på at belyse den aktuelle situation i DUF og udfordringen imellem med-

lemmernes ønsker til tiltag fra DUF ctr. medlemmernes krav til uændret andel af tipsmid-

lerne til DUF. Præsentationen gav anledning til en bred debat, der udmundede i et ønske 

fra samrådets organisationer om, at DUF fulgte samrådets prioriteringer og derudover 

overvejede indirekte finansiering via en grad af brugerbetaling fra organisationerne, når de 

gjorde brug af DUFs ressourcer som f.eks. konsulentbistand. Brugerbetalingen kan eksem-

pelvis målrettes den enkelte organisations størrelse. 

Rune Siglev arbejder videre med disse input. 

 

- DUFs kommunale indsats, fremlæggelse og diskussion af Samrådsorganisationernes hø-

ringssvar. 

 

Alle samrådsorganisationerne understreger i deres høringssvar, at DUF skal prioritere om-

rådet højt og at indsatsen skal ligge indenfor de eksisterende økonomiske rammer.  

Det blev diskuteret, om DUF kan matche ønsket og løse opgaven i den eksisterende med-

arbejderstab, jf. ovenfor.  

Samrådet efterspurgte et oplæg til hvorledes man vil omprioritere i DUF, hvilket Rune 

Siglev tog til efterretning.  

 

- Nyt fra DUF v. Rune Siglev (orientering) 

 DUF søger en ny generalsekretær. Denne forventes ansat pr. 1. december. 

 

 

2.2. Dagens debat: Det fremtidige samarbejde mellem Friluftsrådet og Samrådet (diskussion) 

 Lars Mortensen indledte debatten med et oplæg om det hidtidige samarbejde mellem 

Samrådet og Friluftsrådet. Her efterspurgte han mere engagement fra samrådsorganisati-

onerne. Såvel på Samrådsmøderne som i forbindelse med Friluftsrådets initiativer.  

Det blev besluttet, at punktet ”Nyt fra Friluftsrådet” fremover skal være debatterende 

frem for orienterende, samt at Friluftsrådet, i lighed med øvrige punkter, kun skal på dags-

ordenen, når det er relevant for samrådsorganisationerne.  

På næste samrådsmøde, vil man diskutere indsatser i Friluftsrådet, der har særlig relevans 

for samrådsorganisationerne. Formandskabet og Friluftsrådet udarbejder et oplæg dertil. 

  

2.3. Forslag stillet af formandskabet (diskussion og beslutning) 

- Forslag til seminar om medlemssituationen i vores organisationer 

 Der var stor opbakning til seminaret, som vil blive afholdt en lørdag i januar eller februar 

2009. Samrådsorganisationerne indsender de datoer, der passer bedst for deres organisa-

tion, til sekretariatet.  
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2.4. Forslag stillet af DDS  

- Fælles møde med friluftrådsrepræsentanterne (orientering)  

Der arbejdes på at finde repræsentanter fra alle samrådsorganisationerne til Friluftsrådets 

23 kredse. Hver af samrådsorganisationerne blev bedt om at oplyse navn på en kontakt-

person, der ønsker at påtage sig opgaven med at finde/orientere mulige repræsentanter. 

Navnene skal sendes til Sven Krarup Nielsen senest den 3. september.  

Den 8. november afholdes der fællesmøde for nye kredsrepræsentanter. 

  

- Rygepolitik i vores organisationer (orientering) 

FDF har en rygepolitik, KFUM-Spejderne har netop udarbejdet en ny rygelov. 

FDF foreslog at organisationerne ligeledes orienterede hinanden om alkoholpolikker. 

 

- Samrådsorganisationernes planer mht. klimapolitik og klimakonferencen i 2009 (oriente-

ring) 

DDS tager klima op på den næste korpslejr. Efterfølgende afholdes en konference om kli-

ma. DBS har afholdt en lejr under temaet ”ren energi”. DUI laver en efterårskampagne i år 

og næste år om klima i børnehøjde. 

 

 

3. Eventuelt 

Intet at bemærke.  

 

 

Referent, Henriette Romme Lund, 4.september 2008  


