Referat af møde i Landssamrådet
Tirsdag d. 10. november 2009
BUS 16/09
Tid:

17.00 – ca. 18.20

Sted:

FDF
Rysensteensgade 3, mødelokale i kælderen

Til stede:

Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE)
Jakob Bjældager(KFUM og KFUK)
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)
Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne)
Ulrich Piltoft (FDF)
Allan Frank Walther (FDF)
Jonas Kolby (FDF)
Christine Strøm (DBS)
Susanne Ravn (De grønne pigespejdere)
Charlotte Romlund Hansen (De grønne pigespejdere)
Sven Krarup Nielsen (DDS)
Mads Kolte-Olsen (DDS)
Mathias Faaborg (DDS)
Erik Vad Brændgaard (DUF)
Sara Fyhn (sekr.)

Afbud fra:

Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)
Martin Søttrup (DBS)
Henrik Madsen (KFUM-Spejderne)
Signe Lund Sørensen (DUF)
Miriam Madsen (DUF)
Rune Siglev (næstformand, DUF)

1. Dagsorden og referat
1.1
Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af
dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.
Punkt 3.2. om forslag til mødeplan for Landssamrådet i 2010 blev tilføjet. Herefter blev
dagsorden godkendt.

2. Aktuelle sager
2.1.

Status på samrådsprojekt under foreningsvilkårsstrategien.
Generalsekretærerne har holdt møde med Samrådets kandidater til DUFs styrelse om et
muligt samrådsprojekt. Indtil videre er en masse ideer blevet lagt frem, men der er ikke taget
nogen beslutninger. Der er aftalt et nyt møde d. 10. december, hvor Mathias Faaborg fra DDS
vil komme med et skriftligt oplæg til den videre proces.

Der var enighed om, at formålet med et Samrådsprojekt under foreningsvilkårsstrategien er,
at styrke foreningslivet på områder, hvor der er fordele ved en fælles Samrådsindsats.
Tidsrammen er ikke fastlagt endnu, men der bliver en orientering på næste Samrådsmøde
med en status på projektet.
2.2.

Regnskabet for 2008.
Godkendt.

2.3.

Budget for 2010.
Godkendt.

2.4.

Orientering fra ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser.
Orienteringen affødte et spørgsmål om, hvilke underskudsforpligtigelser Samrådet i øvrigt
har, og hvordan aftalen med ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser præcist ser ud.
Sekretariatet undersøger dette til næste møde.

2.5.

Dagens debat: Realkompetencevurderinger.
Indstillingen fra formandskabet var, at Samrådet afslutter arbejdet med dette indsatsområde.
Der er arbejdet lidt med det hos DBS og DDS, men ingen systematiske erfaringer.
Det blev besluttet, at Samrådet ikke i fremtiden vil fokusere på realkompetencebeviset.

3. Eventuelt
3.1

Status på handlingsplan udsendt til orientering.
Vi tager den op på mødet i januar, når de sidste punktummer er sat.

3.2

Mødeplan 2010
Mandag d. 18. januar
Tirsdag d. 2. marts
Mandag d. 17. maj
Mandag d. 6. september
Tirsdag d. 9. november
Mødeplanen blev godkendt
Referent Sara Fyhn

