Referat af møde i landssamrådet
Mandag d. 29. september 2008
BUS 15/08
Til stede:

Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE)
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)
Rikke Dorte Rottbøll (KFUM og KFUK)
Henrik Madsen (KFUM-Spejderne)
Allan Frank Walther (FDF)
Martin Søttrup (DBS)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)
Henriette Romme Lund (sekr.)

Afbud fra:

Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE)
Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne)
Mads Kolte-Olsen (DDS)
Ulrich Piltoft (FDF)
Miriam Madsen (De grønne pigespejdere)
Thomas Pilgaard (DBS)
Sven Krarup Nielsen (DDS)
Rune Siglev (DUF)
Erik Vad Brændgaard (KFUM og KFUK, DUF)

1. Dagsorden
1.1
Godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.
Henriette bad kort om ordet inden dagens oplægsholder. Dette blev accepteret og indgik
som pkt. 2.1.
2. Aktuelle sager
2.1.
Seminaret om medlemssituationen i vores organisationer afholdes lørdag d. 28. februar
2009 på Hotel Villa Gulle i Nyborg.
Ekstern oplægsholder vil være Anne Kofoed fra Center for Ungdomsforskning. Desuden består programmet af oplæg fra samrådsorganisationerne omkring deres tiltag vdr. medlemsudvikling.
Medlemsorganisationerne blev bedt om at melde tilbage om de vil stå for et oplæg samt
hvem der vil stå for det. Ud over det blev de bedt om at melde datoen ud til konsulenter og
frivillige, som kan have en interesse i at deltage, så disse kan sætte kryds i kalenderen.
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På vegne af Sven Krarup Nielsen bad Henriette samrådsorganisationerne om navne/kontaktoplysninger til brevet til de lokale samråd, hvori de opfordres til at finde kredsrepræsentanter.

2.2.

Samrådet og Friluftsrådet (orientering og diskussion)
Lars Mortensen indledte diskussionen med en præsentation af Friluftsrådet.
Friluftsrådet varetager ikke kun medlemsorganisationernes (MO), men den almene befolknings interesser og arbejder med en lokal struktur bestående af 23 kredse, der hver især
dækker flere kommuner. Repræsentanterne i kredsene vælges af MO. 1-2 udvalgte repræsentanter fra hver kreds går sammen i 5 regionsudvalg, og formændene fra disse danner
igen et kontaktudvalg ift. til Friluftsrådets bestyrelse.
Kredsene arbejder primært med at komme med input til, og derved påvirke, kommuneplanerne via forslag til friluftspolitik og -strategi. I det arbejde er det vigtigt, at kredsen har en
repræsentant fra den pågældende kommune. Det efterstræbes derfor, at kredsene har repræsentanter fra alle de kommuner, som kredsen dækker.
Efter præsentationen satte Lars fokus på emner af særlig interesse for samrådsorganisationerne: nemlig tipsmidler og adgangsspørgsmålet.
Tipsmidler: Friluftsrådet støtter udelukkende udviklingsprojekter af betydning for friluftslivet. Der er ansøgningsfrist 3 gange årligt og der stilles altid krav om egenfinansiering. Ansøgere, der modtager driftstilskud fra andre tips- og lottopuljer, kan ikke opnå driftstilskud
fra Friluftsrådet.
Der er indgået to lokalaftaler med Samrådet. Den ene vdr. midler til udvikling af lejr- og
hyttegrunden. Den anden vdr. midler til overnatningshytter og lejrpladser.
Adgangsspørgsmålet: Friluftsrådet har spillet ud med 3 overordnede krav for øget adgang
til naturen:
- Ret til fladefærdsel i privatejede skove
- Ret til stilfærdig færdsel langs ledelinier (diger, hegn, vandløb m.m.) i det åbne land
- Ret til at færdes i privatejede skove døgnet rundt (også nat)
Kravene ligger i forlængelse af tidligere synspunkter og er indskrevet i det friluftspolitiske
handlingsprogram, som er enstemmigt vedtaget af MO.
Kravene skal dog præciseres, så der sker en afbalancering ift. forskellige hensyn og interesser. Friluftsrådet har derfor indbudt MO til en række møder med fokus på adgang, hvor de
3 krav skal debatteres. Endvidere har man opfordret hver MO til at formulere sin egen adgangspolitik.
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Samrådsorganisationerne oplever ikke adgangsspørgsmålet som et problem og en hindring
for de lokale enheder, da ingen af de nærværende organisationer har aktuelle sager vdr.
dette liggende.
Adgangsspørgsmålet må derfor ses på et overordnet og principielt niveau – skal der hentes
tilladelse til adgang, eller er al adgang i udgangspunktet tilladt?
Samrådsorganisationerne tilslutter sig det sidstnævnte.
Adgangsspørgsmålet, og det at kunne bruge naturen i nærheden, er vigtigt for det ugentlige møde. Ligeledes er det væsentligt at kunne anvende de naturarealer, der ligger i nærheden af spejderhytterne, da mange ligger i naturområder med privat skov. Endelig blev
det diskuteret hvorledes man kan gøre ”trimmet” bynatur, som eksempelvis golfbaner, tilgængelige for alle.

2.2.

Forslag stillet af FDF: Alkoholpolitik i vores organisationer (orientering og diskussion).
Samrådsorganisationerne fremlagde efter tur deres alkoholpolitik:
FDF har udarbejdet en alkoholpolitik i 2000. Denne gælder for alle landsarrangementer og
det efterstræbes, at lokale arrangementer efterlever denne.
DUI-Leg og Virke Den gældende alkoholpolitik til landsarrangementer er, at man må nyde
øl/vin til maden samt efter kl. 22.00. Ligeledes efterstræbes det, at politikken også gælder
de lokale arrangementer. Politikken blev ændret i 2006 på vegne af børneudvalget, hvor
samvær og opførsel generelt i DUI-Leg og Virke også blev diskuteret.
DBS har ingen offentlig politik, da det er en indgroet kultur at man hverken drikker eller ryger, når man laver spejderarbejde.
KFUM og KFUK har ligeledes en indgroet kultur med at man ikke drikker. Det anbefales at
ledere ikke drikker på fælles arrangementer og hvor der er børn til stede
KFUM-Spejderne arbejder med følgende lovtekst: Børn og unge må ikke indtage alkohol i
forbindelse med spejderarrangementer. Ingen deltagere - med eller uden uniform - i spejderarrangementer må være beruset. Vær opmærksom på og tag hensyn til de signaler, du
udsender vedrørende alkohol, når du opfattes som repræsentant for korpset.
De grønne pigespejdere følger den generelle lovgivning og har den holdning, at man ikke
drikker hvis man er under 18 år.
DDS´s alkoholpolitik indgår i DDS´ generelle samværspolitik. DDS har den grundholdning, at
spejd og alkohol ikke hører sammen. De voksne, der er med i DDS, skal være gode rollemodeller for børn og unge. Det gælder også, når det drejer sig om at have et fornuftigt forhold til alkohol.
Fremlæggelsen udmundede i en debat. Her blev det blandt andet diskuteret:
Om man som organisation skal profilere sig på at være ”alkoholfrit område”.
Om organisationens voksne skal ses som gode rollemodeller for børnene i kraft af at vise et
fornuftigt og ansvarsfuldt forhold til alkohol.
Referent, Henriette Romme Lund, 21. oktober2008

3

