Referat fra møde i Landssamrådet
Tirsdag d. 26. maj 2009
Til stede:
Rune Siglev (DUFs styrelse)
Miriam Madsen (DUFs styrelse)
Erik Vad Brændgaard (DUFs styrelse)
Signe Lund Sørensen (DUFs styrelse)
Susanne Ravn (De grønne pigespejdere)
Charlotte Romlund Hansen (De grønne pigespejdere)
Jacob Bjældager (KFUM og KFUK)
Martin Søttrup (DBS)
Christine Strøm (DBS)
Sven Krarup Nielsen (DDS)
Mads Kolte-Olsen (DDS)
Karsten Carlo Hansen, (DUI)
Niels Johan Geil (KFUM-spejderne)
Allan Walther (FDF)
Ulrich Piltoft (FDF)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)
Afbud fra:
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)
Henrik Madsen (KFUM-spejderne)
Kristoffer Naut (DUI)
1. Dagsorden og referat
1.1
Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af
dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.
Dagsorden og referat godkendt uden ændringer.
2. Aktuelle sager
2.1.
Samrådet og DUF v. Rune
- DUFs internationale strategi - Rune og Signe orienterede om DUFs arbejde med den nye
strategi:
Signe spurgte til Samrådets holdning til principperne. Der er hidtil ikke brugt egne midler til
dette arbejde og man spurgte om holdningen til at ændre dette. Samrådet mener, at
forudsætningen for DUFs engagement er, at der er en bred vifte af organisationer, der har en
interesse i det internationale. DUF skal kunne give en ekstra værdi til arbejdet. DUF må gerne
inspirere til internationalt arbejde – det er stadig organisationerne, der er udførende.
Signe og Rune arbejder videre og erklærer sig meget enige i de meldinger, der er kommet.
- Fremtidens DUF - Orientering og diskussion om arbejdet med at reformere arbejdsformen i
DUF:
Rune fremlagde det historiske forløb omkring demokratiet i DUF. Kan delegeretmødet blive
mere politisk og dermed også styrelsen? Skal budgettet godkendes på delegeretmødet – i det

hele taget behandles?
Hertil kom der mange kommentarer, som vore styrelsesmedlemmer i DUF skal tolke på.
Rune tog kommentarerne med tilbage, og vi venter med spænding på næste skridt.
- Tipslovgivningen: Orientering om DUFs foreløbige strategi for at varetage vores interesser i
relation til revisionen af spillelovgivningen.
Rune orienterede om status og forventer, at lovforslaget fremsættes i kommende samling.
2.2.

Styrelsesvalg - tilbagemeldinger om mulige styrelseskandidater til DUF:
Diskussion af baggrunden for samrådsorganisationernes kandidatvalg i fremtiden.
Erik Vad Brændgaard tænker, at han stopper i styrelsen til december. Rune genopstiller til
styrelsen. DDS kommer med en kandidat, FDF kommer med en kandidat, og DUI kommer
med en kandidat med Kristoffer som suppleant.
Drøftelse af hvordan vi fortsat kan levere en god støtte til styrelsen og sikre gode kandidater.
De tilstedeværende styrelsesmedlemmer gjorde stærkt opmærksomt på, at arbejdet i DUFs
styrelse ikke har et omfang, der er urimeligt. Det er ikke derfor, nogle stopper nu.
Alle har en tæt kontakt til egen organisation og føler, at holdninger er afstemt her, så man er
godt klædt på.
Allan og Susanne snakker sammen om, hvordan punktet kan landes evt. som dagens debat.

2.3.

Revision af Folkeoplysningsloven
- Orientering om arbejdet i Folkeoplysningsudvalget ved Rune
- Tilbagemeldinger på DUF-konferencen d. 21. marts 2009
- Orientering om henvendelser fra lokale foreninger ved Allan
Allan bad om at forslag til erfarne folkeoplysningsudvalgsmedlemmer mailes til Sara. Der er
brug for at kunne trække på erfarne folk, når en gruppe eller kreds henvender sig med
konkrete spørgsmål.
- Diskussion af hvordan Samrådet kan påvirke arbejdet med revisionen af
Folkeoplysningsloven:
Rune orienterede om dagens møde i Folkeoplysningsudvalget.
Der er mulighed for at møde udvalget som deputation den 9. juni. Ønske skal fremsendes
senest den 3. juni kl. 12.
Dagens debat i Folkeoplysningsudvalget var om demokratisk medborgerskab, hvor vi i DUF
særligt har peget på aktivt demokratisk medborgerskab.
Afbureaukratisering: Rune bad om og fik kommentarer til de forskellige spørgsmål.

2.4.

Frivilligt arbejde i forbindelse med ungdomsuddannelse. Status og diskussion:
Allan orienterede om det udsendte bilag, herunder at udvalget er blevet lidt forsinket i
processen. Charlotte sagde, at det kunne være et fint vindue ind til vores organisationer, og
at hun godt kan forestille sig, at vi i vores organisationer kan finde et fornuftigt indhold til 20
timer. Charlotte sender materiale herom til Sara.
Det er en god PR-mulighed – og vi bør undersøge indholdet og budgettet nærmere.
Sara holder kontakten - vores mand i udvalget er Claes fra Ungdommens Røde Kors. Vi vil
orientere om ordningen til samrådsorganisationerne. Vi får status næste gang.

2.5.

Problemer med godkendende myndigheder.
Orientering om undersøgelse blandt ansatte i vores organisationer. Sara har lavet en
undersøgelse blandt ansatte og indstiller, at vi lader sagen ligge.
Godkendt.

2.6.

Dagens debat: Diskussion af realkompetencebeviset.
Punktet udsat.

2.7.

Drøftelse af Friluftsrådets Adgangspolitiske handlingsplan v. Lars Mortensen:
Lars fremlagde og orienterede om Friluftsrådets Adgangspolitiske handlingsplan.
Stor opbakning til Friluftsrådets indstilling.

2.8.

Drøftelse af regeringens ”Grøn Vækst” plan v. Lars Mortensen (planen kan downloades på
Miljøministeriets hjemmeside – www.mim.dk):
Lars orienterede om Friluftsrådets arbejde omkring Grøn Vækst. Der er udvalgt fire præcise
krav til planen, hvor man har taget udgangspunkt i synspunkter fra den Adgangspolitiske
Handlingsplan. Der var ros til indsatsen.

3. Eventuelt
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

DDS og DUI bytter formandsperiode. Dette er nu bekræftet, så DDS overtager i 2012
§ 44 ansøgningen til undervisningsministeriet. Status: Ansøgningen er sendt
Lars Mortensen genvalgt på Friluftsrådets generalforsamling d. 29. april 2009. Tillykke
Susanne Ravn ønskede, at der til næste møde kommer en status på arbejdet i de lokale
samråd
Bilagsnumre ønskes – der har været mange bilag til denne gang
Kåre Månsson, DUFs generalsekretær deltog i en del af mødet og bragte forslaget om at lade
Samrådet pege på en kandidat til Lokale- og Anlægsfonden i en indstilling til DUFs styrelse.
Der arbejdes videre med kandidatforslaget. Generalsekretærerne drager konklusionen den 2.
juni.
Referent, Ulrich Piltoft

