
 

 

 

 

Referat af møde i Landssamrådet 
Torsdag d. 3. september 2009 

 

 

Til stede:  

Miriam Madsen (DUFs styrelse) 

Erik Vad Brændgaard (DUFs styrelse) 

Signe Lund Sørensen (DUFs styrelse) 

Susanne Ravn (De grønne pigespejdere) 

Jacob Bjældager (KFUM og KFUK) 

Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)    

Christine Strøm (DBS) 

Sven Krarup Nielsen (DDS) 

Kristoffer Naut (DUI) 

Niels Johan Geil (KFUM-spejderne) 

Henrik Madsen (KFUM-spejderne) 

Allan Walther (FDF) 

Ulrich Piltoft (FDF) 

Sara Fyhn (sekretariatet) 

 

Afbud fra: 

Rune Siglev (DUFs styrelse) 

Mads Kolte-Olsen (DDS) 

Lars Mortensen (Friluftsrådet) 

Charlotte Romlund Hansen (De grønne pigespejdere)  

Karsten Carlo Hansen, (DUI) 

Martin Søttrup (DBS) 

  

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 

• Drøftelse af DUFs internationale strategi v. Signe Lund Sørensen.  

 Signe fremlagde oplægget til DUFs kommende internationale strategi. De punkter der er 

uenighed om i Styrelsen, er 1) hvorvidt DUF kan være en selvstændig partner i det 

internationale børne- og ungdomsarbejde, og 2) hvorvidt DUF kan have en selvstændig 

målsætning om at gøre en forskel internationalt.  

 

Samrådets holdning er, at DUF ikke skal være en selvstændig partner i det internationale 

arbejde, og at DUF ikke skal have internationale målsætninger på medlemsorganisationernes 

vegne. DUF skal facilitere det internationale arbejde i medlemsorganisationerne. 

 

Signe arbejder for, at Samrådets holdning bliver hørt i Styrelsen, men lige nu er holdningerne 

ret lige delt. 



 

 

 

 

 

• Drøftelse af fremtidens DUF v. Erik Vad Brændgaard 

 Erik fortalte kort om baggrunden for arbejdet med ”Fremtidens DUF”. Styrelsens formål med 

den nye struktur er at få nogle mere langsigtede strategier for DUFs arbejde og at gøre 

delegeretmødet til en vigtigere del af visionsdebatten i DUF.  

 

Strukturen kort fortalt: Der skal være et Basis DUF og 3 indsatsområdet: Demokrati, Unge og 

Foreninger (forkortes D-U-F). På delegeretmødet vedtages hvert år en vision for en af de tre 

indsatsområder, og i løbet af det første halve år efter delegeretmødet udarbejdes en 2½-årig 

strategi for området.  

  

 Formen for fremtidens DUF blev diskuteret på mødet. Der blev udtrykt bekymring over, at de 

tre indsatsområder D-U-F er en kunstig opdeling. I stedet blev det foreslået, at Styrelsen 

lægger op til en mere åben visionsdebat på delegeretmødet. Der blev også udtrykt bekymring 

over, at tre indsatsområder var mange i forhold til de midler, der er til rådighed.  

 Forholdet mellem Basis DUF, og indsatsområderne blev også vendt på mødet. Der var 

enighed om, at der er behov for en afklaring af, hvad Basis DUF består af på nuværende 

tidspunkt, før man kan begynde at flytte rundt med ressourcerne.  

 

 

• Drøftelse af brugerbetaling v. Miriam Madsen 

 Miriam fremlagde Styrelsens oplæg til indførelse af brugerbetaling. Hun lagde op til 

diskussion af, om brugerbetaling skal være en del af Basis DUF, og hvad prislejet skal være. 

  

 Der var enighed om, at det er i orden, at der er brugerbetaling på et langt 

”organisationsudviklingsforløb”. Et forslag kunne være at de første timer er gratis, og at man 

derefter betaler en rabattimepris. Der var også enighed om, at det er vigtigt, at der ikke er 

brugerbetaling på rådgivning og lignende.   

 

Samrådsorganisationerne mener generelt ikke, at DUF skal forhandle rabatter til 

medlemsorganisationerne, men der kan være enkelte undtagelser. 

 

  

• Drøftelse af et fælles samrådsprojekt under DUF’s foreningsvilkårsstrategi. 

 Forslaget om et fælles samrådsprojekt blev drøftet positivt. Det blev besluttet, at 

sekretariatet undersøger, hvilke ønsker til foreningsvilkårsstrategien Samrådet ikke fik 

igennem ved vedtagelsen af DUFs seneste arbejdsplan. Denne liste kan så inspirere til, hvilket 

fælles projekt Samrådet kunne arbejde videre med. Listen sendes til generalsekretærerne 

med opfordring til, at de snakker sammen inden næste samrådsmøde.    

 

• Diskussion af DUFs foreløbige indsats i forhold til foreningsvilkår og 16 års valgret.  

 Dette punkt blev drøftet under de øvrige DUF-punkter.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2.  Tilbagemelding fra DUF og Idrættens konference om folkeoplysning d. 30. august og nyt om 

Folkeoplysningsudvalget.   

 Idrætten var stærkt repræsenteret på konferencen, og finder arbejdet med 

Folkeoplysningsloven meget vigtigt. Det blev diskuteret på konferencen, om der skal være to 

love - en for foreninger og en for aftenskoler. Samrådsorganisationerne har stor gavn af at 

være fælles om en foreningslov med idrætten, da idrætten er en stærk aktør. Det var ikke 

indtrykket på konferencen, at en ny Folkeoplysningslov er lige om hjørnet. 

 

2.3. Kandidater til DUFs styrelse 

Det Danske Spejderkorps opstiller Mathias Faaborg, DUI - Leg og Virke opstiller Peter Bøgh, 

FDF leder stadig efter en kandidat, og KFUM-spejderne genopstiller Rune Siglev.  

 

2.4.  Orientering om muligheden for at opstille kandidater til Børnerådet 

Samrådet opstiller ingen kandidater, da de ledige poster ikke er oplagte for vores 

organisationer. 

 

2.5. Undersøgelser af børn og unges livsvilkår. Status fra sekretariatet  

Sara fortalte kort om nye undersøgelser fra Børnerådet, Center for Ungdomsforskning, EU 

Kommissionen, og KFUM-spejderne. 

 

 Sara gjorde også rede for baggrunden for dette dagsordenspunkt: Det er en del af 

handlingsplanen, at sekretariatet skal holde Samrådet orienteret om nye undersøgelser af 

børn og unges liv.  

  

 Det blev drøftet om rapporterne var nyttig viden for samrådsorganisationerne. Konklusionen 

blev, at det er god viden, men at det sagtens kunne laves som en orienteringsmail i stedet for 

at være et punkt på dagsorden.   

 

2.6. Arbejdet i de lokale samråd. Status fra sekretariatet 

 Sara orienterede om arbejdet med de lokale Samråd. Hun forklarede, at det til tider er 

vanskeligt at følge med, da hun ikke har daglig kontakt med de lokale Samråd. Hun forsøger 

til hvert nyhedsbrev at bringe en lokal historie, og opfordrer de lokale Samråd til at fortælle 

om deres arbejde til inspiration for andre. 

 

 Det blev drøftet, hvad der kan gøres for at forbedre kontakten til de lokale Samråd. Det blev 

besluttet, at det nye formandskab tager emnet op i starten af næste formandsperiode.  

 

 

2.7.  Frivilligt arbejde på ungdomsuddannelserne. Status fra sekretariatet.  

Udvalget under Undervisningsministeriet er blevet enigt om, at initiativet skal organiseres 

omkring fem regionale centre og et landssekretariat i Odense (Center for frivilligt socialt 

arbejde). Initiativet skal nu godkendes af de tre involverede ministre 

(undervisningsministeren, kulturministeren og social- og indenrigsministeren), formentligt 

inden 1. oktober.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Det er planen, at kampagnen skal skydes i gang ved starten af næste skoleår, men allerede 

efter jul begynder arbejdet med at etablere initiativet. Det er endnu ikke besluttet, hvordan 

og hvornår foreningerne skal kontaktes, men vi kan forvente at høre noget i løbet af foråret.  

 

Sekretariatet følger fortsat udviklingen. 

 

2.8.  Regnskabet for 2008 

 Regnskabet kunne ikke godkendes, da der mangler nogle udgifter. Det sættes på til 

godkendelse på næste møde. 

 

2.9. Dagens debat: Realkompetencevurderinger 

 Udskydes til næste møde.  

 

 

3.  Eventuelt 

 

Der afholdes møde om budgettet mellem det nuværende og det kommende formandskab 

inden næste samrådsmøde med henblik på at fremlægge forslag til budget på næste møde.  

 

Der udsendes forslag til datoer for næste års samrådsmøder inden næste møde.  

 

Susanne ønskede, at bilagene får sidetal, og at bilagsnumre anføres i sidehovedet. 

 

Mads Kolte-Olsen er startet som DUFs repræsentant i Lokale- og Anlægsfonden.  


