Referat af møde i landssamrådet
Tirsdag d. 20. januar2009
BUS /09
Til stede:

Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE)
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)
Jakob Bjældager(KFUM og KFUK)
Niels Johan Geil (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)
Rune Siglev (næstformand, DUF)
Henriette Romme Lund (sekr.)

Afbud fra:

Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE)
Henrik Madsen (KFUM-Spejderne)
Mads Kolte-Olsen (DDS)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)

Gæster:

Sara Fyhn (ny samrådssekretær)
Kim Mørch Jakobsen (generalsekretær, DUF)

1. Dagsorden
1.1
Godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.
Allan bød velkommen til gæsterne: Sara Fyhn, der overtager stillingen som samrådssekretær pr. 1. marts 2009, og Kim Mørch Jakobsen, ny generalsekretær på DUF. Allan foreslog,
at pkt. 2.1. fik tilføjet to punkter: en kort præsentation af Samrådets forventninger til og
hidtidige samarbejde med DUF samt en orientering fra Kim om de første måneder som generalsekretær på DUF. Dette blev godkendt
2. Aktuelle sager
2.1.
Samrådet og DUF
Evaluering af delegeretmødet:
Positiv respons fra samrådsorganisationerne delegerede, der roste mødet for at være kort.
Der var forslag om, at man brugte tiden i workshoppene til at komme med input til DUFs
indsatsområder, samt forslag om at skabe mere debat på tværs af de deltagende organisationer eksempelvis via et fælles oplæg i stedet for workshops. Der var kritik af, at dokumenterne til mødet blev udsendt meget sent.
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Foreningernes vilkår: I dag – i morgen – og i fremtiden:
DUF har, på basis af høringssvarene, udarbejdet et notat, der beskriver og strukturerer indsatsen.
Samrådet roste notatet for at være klart og præcist, at det tydeligt signalerer, at DUF forventer en indsats fra medlemsorganisationerne samt at det viser en prioritering af DUFs
generelle indsats.
Samrådet efterspurgte en dokumentering af hvorledes foreningsvilkårene er. Rune præciserede, at ansvaret for en sådan ligger i DUF regi.
Rådgivning har været et stort ønske for samrådsorganisationerne. Dog har DUF ikke på nuværende tidspunkt et klart billede af, hvor højt dette bør prioriteres.
Det blev besluttet, at Samrådet på mødet i september vil give deres status på DUFs indsats.
Denne kan bidrage til en justering af arbejdet.
16 års valgret:
DUF har udarbejdet et notat, der konkretiserer handlinger ift. dette indsatsområde.
Samrådet blev opfordret til at gå aktivt ind i arbejdet ved at have repræsentanter i udvalget. Det blev besluttet, at Samrådet på mødet i september vil give deres status på DUFs
indsats, som kan bidrage til en justering af arbejdet.
Nye regler for InitiativStøtten
Puljen giver både støtte til nye initiativer og en tematiseret støtte til projekter, der knytter
sig til DUFs to store indsatsområder: foreningsvilkår og 16 års valgret.
Det blev diskuteret, om der er fare for, at projekter under foreningsvilkår vil få et politisk
fokus. Omvendt kan sådanne projekter også synliggøre de værdier som den givne organisation står for, og derved betyde en profilering af organisationen i den pågældende kommune. Det kan medføre et øget antal medlemmer samt dannelse af nye lokalforeninger.
Fra 1. marts vil det være muligt at søge puljen. Der er løbende ansøgningsfrist. Samrådsorganisationerne blev opfordret til at igangsætte et fælles, kommunalt projekt.
Mundtlig orientering fra Rune Siglev om folkeoplysningslovens fremtid og spillovgivningen:
Rune indgår i et udvalg til behandling af folkeoplysningsloven, der er nedsat af undervisningsministeriet. Udvalget skal nedfælde de ændringer de ønsker i den nuværende lov.
DUF forventer at lave en høring blandt medlemsorganisationerne i marts med afrapportering i april.
En revision af spillovgivningen er undervejs. DUF vil være på forkant med udviklingen, så
medlemsorganisationerne fortsat sikres tilskud til deres arbejde.
Samrådets forventninger til DUF
Siden formuleringen af Samrådets handlingsplan har Samrådet intensiveret samarbejdet
med DUF. Blandt andet ved at have fokus på DUFs indsatsområder samt ved at debattere
og give input til DUFs arbejde på samrådsmøderne.
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Samrådet er tilfreds med denne arbejdsmetode og ser den gerne fortsat i 2009.
Der var forslag om, at Samrådet spiller ind med nye punkter ift. DUFs dagsorden, således at
Samrådet også sætter sit præg på DUFs arbejde i det lange løb.
Orientering fra Kim Mørch Jakobsen om de første måneder som generalsekretær på DUF
Kim fortalte kort om det aktuelle arbejde, bl.a. med at konkretisere de to indsatsområder
samt med at definere arbejdet ift. revision af folkeoplysningsloven og spillovgivningen.
Kim udtrykte stor begejstring for sit arbejde og for at være i et hus fyldt med energi, unge,
idéer og engagement.
2.2.

Budget for Samrådet (orientering og godkendelse)
Lønudgiften i budgettet for 2009 skal rettes, så der er udgift til 17 t/ugen.
Budgettet blev godkendt.

2.3.

Diskussion af skærpelse af regler for overnatning på skoler i mere end 5 døgn
Der kan være tale om en enkeltstående oplevelse idet Samrådsorganisationerne sjældent
har arrangementer der varer i mere end 5 dage. De tilstedeværende havde ikke hørt om
lignende problemstillinger.
Det blev besluttet, at sekretariatet skaber sig et overblik over hvor stor problematikken er.
Ud fra denne vil Samrådet tage stilling til, om der skal gøres en indsats.

2.4.

Seminar om medlemssituationen i vores organisationer (orientering)
Henriette understregede, at absolut sidste tilmeldingsfrist til seminaret er mandag d. 26.
januar.

3. Eventuelt
3.1.
Åbenhed i vores organisationer
På et oplæg fra FDF blev åben mødeform diskuteret.
FDF: afholder åbne HB møder. Alle interesserede er velkomne, disse har dog udelukkende
taleret ved temapunkter ikke på beslutningspunkter. Dagsorden og bilag er tilgængelige på
FDFs hjemmeside. Det er primært udvalgsfolk og folk fra landsdelsledelser der deltager i
HB møderne.
DUI: arbejder med fuldstændig åbenhed ifm. HB møder.
KFUM-Spejderne: lægger, som noget nyt, dagsorden og bilag ud på hjemmesiden. Dette
for at lette forståelsen af referatet, der traditionelt har været lagt ud isoleret.
De grønne pigespejdere: har ikke tradition for åbne møder. I stedet har man arbejdet med
HB-praktikanter, hvor en person følger et HB medlem samt deltager sammen med dette i
et HB møde. Praktikanten har ikke taleret.
Det danske spejderkorps: Alle referater er tilgængelige på hjemmesiden, dog ikke bilag.
Danske Baptisters spejderkorps: er blevet kritiseret for at have et for lukket korpsråd. Det
har man søgt at råde bod på ved at lægge referater på intranettet samt ved at sende en
orientering ud i form af et nyhedsbrev.
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En større åbenhed kan øge interessen for det centrale arbejde i organisationen og derved
tiltrække flere kandidater til HB.
3.2.

Nye kandidater til DUF
Rune bad samrådsorganisationerne overveje hvilke kandidater, der kan indstilles til en ny
DUF styrelse.

Referent, Henriette Romme Lund, 21. januar 2008
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