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Til stede:

Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE)
Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE)
Jakob Bjældager(KFUM og KFUK)
Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne)
Henrik Madsen (KFUM-Spejderne)
Ulrich Piltoft (FDF)
Allan Frank Walther (FDF)
Martin Søttrup (DBS)
Thomas Pilgaard (DBS)
Susanne Ravn (De grønne pigespejdere)
Miriam Madsen (De grønne pigespejdere)
Sven Krarup Nielsen (DDS)
Mads Kolte-Olsen (DDS)
Rune Siglev (næstformand, DUF)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)
Sara Fyhn (sekr.)

Afbud fra:

Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)

1. Dagsorden og referat
1.1
Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i
rækkefølgen af dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.
Miriam foreslog at tilføje et pkt. 2.6 om mulige kandidater til DUFs styrelse. Dette
blev godkendt.

2. Aktuelle sager
2.1.
Samrådet og DUF
Kort orientering fra DUF:
Rune orienterede om de problemer, DUF har haft med deres nye generalsekretær,
som Styrelsen har bortvist. Styrelsen har nu ansat administrationschef Kåre Månsson
som generalsekretær. Selvom den tidligere generalsekretærs offentlige kritik af DUF
er det rene opspind, har DUF’s formandskab valgt at lægge alle møde-, transport-,
repræsentations- og andre udgiftsbilag offentligt frem. Dette skal mane enhver tvivl
om DUF’s forbrug i jorden. Rune forklarede, at det har taget tid at komme igennem
regnskabet for alle bilag, men alt er nu fundet frem, og en oversigt over
formandskabets udgifter lægges tilgængeligt på DUF’s hjemmeside.

Rune understregede, at DUF gør alt hvad de kan, for at de nuværende udfordringer
ikke får indflydelse på DUF’s videre arbejde med arbejdsplanen for 2009.
Der var enighed blandt de tilstedeværende om, at DUF hidtil har håndteret sagen
fint. Det blev pointeret, at der skal være plads til ændringer i arbejdet med
arbejdsplanen, hvis der er opstået behov for det.
Høring om Folkeoplysningsloven d. 21. marts:
DUF afholder en høring om Folkeoplysningsloven d. 21. marts. Rune opfordrede de
tilstedeværende til at finde deltagere til høringen, da der pt. kun er to tilmeldte, og
ingen af dem er fra Samrådet. Deadline for tilmelding er d. 11. marts.

2.2.

Mundtlig evaluering af medlemsseminaret d. 28. februar 2009
Enighed om at det var et vellykket seminar med gode inputs til medlemsudviklingen i
organisationerne.
Allan opsummerede konklusionerne fra seminaret i følgende punkter:
- Samrådsorganisationerne skal være mere synlige.
- Det er ikke tiltrækkelsen af nye medlemmer, der er det største problem, men
fastholdelsen af eksisterende medlemmer.
- Fortroligheden mellem voksne og børn er vores styrke. Den er under pres pga.
det store fokus på pædofili og lignende sager. Vi bør derfor arbejde med, hvordan
fortroligheden sikres i fremtidens arbejde.
- Det er vigtigt at være opsøgende: Vi skal komme til samfundet, i stedet for at
samfundet skal komme til os.
- Enighed om at kigge på tilskudsmulighederne i DUF. Grunden til at der ikke
ændres meget på medlemsformerne er, at det giver store administrative
problemer i forhold til at opnå tilskud.

2.3.

Generalforsamling i Friluftsrådet d. 29. april 2009
Lars Mortensen er på valg som formand, og genopstilles af KFUM-Spejderne.
Det blev besluttet, at samrådsorganisationerne støtter en genopstilling. Sara sender
brev til Friluftsrådet med Samrådets indstilling.
Halvdelen af den øvrige bestyrelse, dvs. 5 bestyrelsesmedlemmer, er også på valg.
Repræsentanterne fra Dansk Orienterings-Forbund og Dansk Vandrelaug genopstiller
ikke, men begge organisationer har opstillet nye kandidater. Preben Schmidt er
opstillet fra Dansk Orienterings-Forbund, og Flemming Larsen opstilles for
Vandrelauget. Derudover stilles Kirsten Skovsby op af Danmarks Jægerforbund.
Endvidere er følgende på valg til bestyrelsen, og det forventes, at de genopstiller:
Egon Østergaard, Dansk Ornitologisk Forening, Nanna Ilmer, Dansk Kano- og
Kajakforbund, Erik Preisler, Danmarks Idrætsforbund.

2.4.

Overtagelse af formandskabet for Samrådet i 2010 og 2012.
DDS og DUI bytter formandsperiode, så DDS overtager formandskabet efter De
grønne pigespejdere i 2012 i stedet for DUI. På den måde forbliver sekretariatet på
Holmen i 4 år i træk.

2.5

Dagens debat: Alternative tilskudsformer ctr. fastholdelse af nuværende tilskudsform
I forlængelse af diskussionerne på medlemsseminaret lagde Allan op til debat om
tilskudsreglerne i DUF. Skal de ændres så de giver bedre mulighed for nye
organisationsformer?
Der var enighed om, at det ikke er nødvendigt at ændre i reglerne for tipsmidlerne,
da reglerne allerede giver mulighed for forskellige organisationsformer. Der var også
enighed om, at ændringer af de nuværende regler nemt vil kræve meget mere
dokumentation og derfor blive tungere at arbejde med.

2.6

Mulige styrelseskandidater til DUF
Miriam og Signe stiller ikke op igen. Erik og Rune har endnu ikke afklaret om de
genopstiller, men giver en melding på næste samrådsmøde i maj.
DDS, FDF og DUI opfordres særligt til at lede efter kandidater, idet de ikke er
repræsenteret i den nuværende styrelse. Alle tre organisationer arbejder på at finde
kandidater frem mod næste samrådsmøde i maj.
Punktet tages op igen på mødet i maj.

3. Eventuelt
3.1

FDF Mørke har spurgt sekretariatet om hjælp, i forbindelse med at kommunen ikke
vil dække 65 % af foreningens lokaleudgifter. Argumentet fra kommunen er, at der
var budgetteret med en mindre udgift, end der er realiseret. Sara søger råd hos DUF
og det lokale samråd.

3.2

Status på handlingsplanen
Allan opfordrede de øvrige til at komme med input til emnet for dagens debat på de
kommende samrådsmøder.
Der var enighed om, at der er behov for større fokus på de lokale samråd i den
kommende tid. Vi skal finde ud af, hvor godt de fungerer og formidle de gode
historier. Det er vigtigt, at Landssamrådet bliver mere synligt overfor de lokale
samråd.
Referent, Sara Fyhn

