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1. Dagsorden og referat 

1.0  Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af 

rækkefølgen af dagsordenens punkter, og eventuelle nye

Under punkt 5. Eventuelt t

 

2. Korte nyheder fra organisationerne

DDS  

Har haft korpsrådsmøde i den forgangne weekend, og det var et 

Lørdag d. 6. november samlede DDS deres 

mødes igen til næste år, den første weekend i november.

samrådsrepræsentanter inviteret

gennemføre det næste år. DDS er

 

DDS skifter nu medlem i Samrådet

nuværende tidspunkt, da DDS overtag

gode år i som Samrådsrepræsentant. Svend tilbød

Samrådsprojekter, hvis der er behov
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Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i 

rækkefølgen af dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter

ventuelt tilføjes Samrådsmøder i 2011 

heder fra organisationerne 

møde i den forgangne weekend, og det var et begejstrende 

DDS deres kredsrepræsentanterne i Friluftsrådet. 

den første weekend i november. Om søndag var de lokale 

inviteret, og der deltog ca. 20 personer. Disse har ligeledes aftalt at 

er åbne for, at det kunne være et Samrådsarrangement. 

medlem i Samrådet, således at Alice fremover deltager. Dette 

nuværende tidspunkt, da DDS overtager formandskabet i Samrådet om et år.

srepræsentant. Svend tilbød, at han fremover gerne vil 

behov.  

på Spejdercenter Holmen 

eventuelle ændringer i 

punkter  

trende arrangement.  

ådet. De har aftalt at 

Om søndag var de lokale 

igeledes aftalt at 

at det kunne være et Samrådsarrangement.  

 giver god mening på 

år. Tak til Svend for 12 

 indgå i forskellige 



 

DUI-LEG og VIRKE 

Har fremgang på medlemssiden. Har kørt en direkte hård medlemskampagne. 

integrationsprojekter forskellige steder i DK

Generalsekretær Christoffer Naut 

 

KFUM og KFUK  

Har opprioriteret familiearbejdet.

på kontoret på nuværende tidspunkt

 

FDF  

Har ikke medlemsfremgang og kigger på hvorledes

medlemssystem, og det kan måske også være årsagen til tallene.

 

FDF har Landsmøde i den kommende weekend på 

klubtilbud og familiearbejde. FDF k

medlemsformer i FDF. Derudover er der også ny uniformsskjorte på dagsorden.

 

De grønne pigespejdere  

Har desværre heller ikke medlemsfremgang. 

årsskiftet. 

 

3. Aktuelle sager  

3.0 Nyt fra sekretariatet v. Susanne Ravn og Marie Stissing Jensen

 Status på hjemmeside

Da Marie er syg, overtog Susanne orienteringen hvorfor den er noget begrænset. 

Marie har kigget på, 

bliver nemmere at vedligeholde samt kan indeholde billeder.

 

 Besøg hos lokale samråd (Brønderslev og Hillerød) 

Marie har været på b

Kan ikke umiddelbart fortælle yderligere fra møderne.

 

 Henvendelse fra FDF vedr. 

Ulrich kender ikke til sagen og hvis der er noget i denne sag tager Marie fat i Ulrich. 

Ellers kan det vente til næste møde.

 

 

3.1 Status på samrådsprojektet under foreningsvilkårsstrategien v. Mads Kolte

 Hvor er vi i processen og hvilke spørgsmål har der været fra DUF

Marie og Mads har været til møde i DUF

Bang Bjørgo, Bente Ryberg

spørgsmål til ambitionen og planen. 

problemstilling, men vi er opmærksomme på problemet.

 

 

fremgang på medlemssiden. Har kørt en direkte hård medlemskampagne. 

e steder i DK. DUI har fokus på Folkeoplysningen 

Naut på barsel. 

liearbejdet. Der er medlemsfremgang, men dette giver ikke flere ressourcer 

på nuværende tidspunkt. 

ikke medlemsfremgang og kigger på hvorledes, det kan gribes an. FDF er o

og det kan måske også være årsagen til tallene. 

den kommende weekend på Nyborg Strand og på dagsorden er 

FDF kigger også på organisationsform, herunder f

Derudover er der også ny uniformsskjorte på dagsorden.

medlemsfremgang. Lancerer nyt medlemssystem og 

Nyt fra sekretariatet v. Susanne Ravn og Marie Stissing Jensen  

Status på hjemmeside 

Da Marie er syg, overtog Susanne orienteringen hvorfor den er noget begrænset. 

Marie har kigget på, hvorledes vi kan få opdateret vores hjemmeside, således den 

bliver nemmere at vedligeholde samt kan indeholde billeder. 

Besøg hos lokale samråd (Brønderslev og Hillerød)  

Marie har været på besøg hos lokale samråd og skal til Furesø kommune i denne uge. 

Kan ikke umiddelbart fortælle yderligere fra møderne. 

FDF vedr. ændrede regler for brandsikring i huse/hytter

Ulrich kender ikke til sagen og hvis der er noget i denne sag tager Marie fat i Ulrich. 

Ellers kan det vente til næste møde. 

Status på samrådsprojektet under foreningsvilkårsstrategien v. Mads Kolte

Hvor er vi i processen og hvilke spørgsmål har der været fra DUF

har været til møde i DUF om ansøgningen. Fra DUF deltog 

Bente Ryberg samt Kåre Månsson i mødet, og de havde

spørgsmål til ambitionen og planen. Mads havde redegjort for, at det er 

problemstilling, men vi er opmærksomme på problemet. 

fremgang på medlemssiden. Har kørt en direkte hård medlemskampagne. DUI har 

olkeoplysningen gennem kurser.  

giver ikke flere ressourcer 

FDF er overgået til centralt 

og på dagsorden er FDF 2,0 – 

, herunder forslag om nye 

Derudover er der også ny uniformsskjorte på dagsorden. 

stem og ny hjemmeside ved 

 

Da Marie er syg, overtog Susanne orienteringen hvorfor den er noget begrænset. 

hvorledes vi kan få opdateret vores hjemmeside, således den 

og skal til Furesø kommune i denne uge. 

brandsikring i huse/hytter 

Ulrich kender ikke til sagen og hvis der er noget i denne sag tager Marie fat i Ulrich. 

Status på samrådsprojektet under foreningsvilkårsstrategien v. Mads Kolte-Olsen  

Hvor er vi i processen og hvilke spørgsmål har der været fra DUF 

. Fra DUF deltog Henrik 

i mødet, og de havde et par gode 

at det er en kritisk 



Formålet med projektet er

synlighed og ikke organisationsudvikling. Men det udelukker

 

Der blev også spurgt til

en åben invitation til andre organisation

de vil med. 

 

Realistisk om vi kan finde 35 

det er en kritisk vej.

 

Ansøgningen behandles på mandag

modtager svaret og det bliver sendt til alle.

 

3.2 Indstilling af næstformand hos KFUM

Johan Geil  

Ulrich stillede spørgsmålstegn ved

indstilling til Børnerådet. Er det, det rigtige sted? Alle omkring bordet var enige i, at 

det giver god mening at være repræsenteret her.

 

Henrik skriver yderligere på begrundelsen for indstillingen

tyngde. Den uddybende begrundelse sendes til 

 

Rune Siglev har oplyst

høringsberettiget. 

 

Bred opbakning til Lisbet

rettidigt. 

 

3.3 Nyt fra Friluftsrådet v. Lars Mortensen

Lars Mortensen deltog ikke i mødet

sagt: 

- Den friluftspoliti

- Der skal ske en 

- Projektet om bæredygtig organisation

- Sven sender referat 

 

3.4 Nyt fra DUF v. Marie Stissing Jensen

Orientering om forberedende møde til

november. Der var ingen orientering fra Marie, men de personer der deltog i 

forberedelsesmødet gav input.

 

På mødet blev dagsordenen for DUF delegeretmøde 2010 diskuteret. Indledningsvis 

blev det bemærket, at mødet 

til DUF delegeretmøde.

 

 
med projektet er måske lidt uklart, men der er fokus på den lokale 

synlighed og ikke organisationsudvikling. Men det udelukker jo 

Der blev også spurgt til, hvordan vi kommer ud over egne organisationer

en åben invitation til andre organisationer. Vi inviterer andre, men venter ikke på om 

Realistisk om vi kan finde 35 – 40 frivillige til rejseholdet, og det var vi enige om

det er en kritisk vej. Derfor starter vi også med et mindre antal. 

Ansøgningen behandles på mandag d. 22. november 2010 i IS udvalget. Marie 

svaret og det bliver sendt til alle. 

Indstilling af næstformand hos KFUM-spejderne, Lisbet Lentz, til Børnerådet v. Niels 

Ulrich stillede spørgsmålstegn ved, om det er en god ide at bruge krudtet

indstilling til Børnerådet. Er det, det rigtige sted? Alle omkring bordet var enige i, at 

det giver god mening at være repræsenteret her. 

Henrik skriver yderligere på begrundelsen for indstillingen for at give den lidt mere 

tyngde. Den uddybende begrundelse sendes til Marie og Susanne senest torsdag.

Siglev har oplyst, at han vil forsøge at skaffe opbakning i DUF

 

Bred opbakning til Lisbets kandidatur. Marie sikrer, at ansøgningen 

Nyt fra Friluftsrådet v. Lars Mortensen 

Lars Mortensen deltog ikke i mødet, men Sven gav sit bud på, hvad Lars ville have 

politiske handlingsplan fra 1997 skal revideres 

 evaluering af kredsstrukturen 

æredygtig organisation bliver gennemført, og 

eferat fra møde i Friluftsrådet til Samrådsdeltagerne. 

v. Marie Stissing Jensen 

Orientering om forberedende møde til DUF delegeret møde 2010 afholdt d. 2. 

Der var ingen orientering fra Marie, men de personer der deltog i 

forberedelsesmødet gav input. 

På mødet blev dagsordenen for DUF delegeretmøde 2010 diskuteret. Indledningsvis 

blev det bemærket, at mødet var lagt for tidligt i forhold til udsendelsen af materiale 

til DUF delegeretmøde. 

måske lidt uklart, men der er fokus på den lokale 

ikke hinanden.  

organisationer. Der ligger 

er. Vi inviterer andre, men venter ikke på om 

40 frivillige til rejseholdet, og det var vi enige om, at 

 

i IS udvalget. Marie 

spejderne, Lisbet Lentz, til Børnerådet v. Niels 

at bruge krudtet på en 

indstilling til Børnerådet. Er det, det rigtige sted? Alle omkring bordet var enige i, at 

for at give den lidt mere 

Marie og Susanne senest torsdag. 

forsøge at skaffe opbakning i DUF, der ligeledes er 

ansøgningen fremsendes 

hvad Lars ville have 

bliver gennemført, og DDS har meldt sig  

fra møde i Friluftsrådet til Samrådsdeltagerne.  

legeret møde 2010 afholdt d. 2. 

Der var ingen orientering fra Marie, men de personer der deltog i 

På mødet blev dagsordenen for DUF delegeretmøde 2010 diskuteret. Indledningsvis 

var lagt for tidligt i forhold til udsendelsen af materiale 



Der var kommentarer til økonomi

Det er de meget opmærksomme på.

 

Danske Baptisters Spejderkorps og De grønne pigespejdere bla

forslag om hvorledes men nedbringe kønsbarrierer i DUF. 

ønske om en kulturændring

om kønsmæssig ligestilling

om dette, organisationerne imellem. 

for DUF, men det er

 

Vedtægtsændringer om 

fra teksten i tipslov

bliver stillet et ændringsforslag.

 

Der var stor tilfredshed med Samrådets udspil til tema for U (Ungdom), og enighed 

om, at Unges organisering

foreslåede temaer. 

 

4. Temadrøftelse 

Punkt 4.1 blev behandlet før punkt 4

 

4.1  Økonomisk trængte lokalforeninger

Status i medlemsorganisationer og kommuner

Svend redegjorde for

grupper. Svend nævnte følgende:

 

- Slagelse: Modtager lavere lokaletilskud

- Vallensbæk: 2 grupper skal flytte sammen

- Ringsted og Roskilde

- Albertslund: Flytte

- Ikast: Grund skal sælges til boliger

- Brøndby: Har tre små huse, som de ikke kan få penge til

- Furesø: Efter brand og der er råd og svamp, men

- Brønderslev, Holbæk, Sønderborg og Kalundborg

- Allerød: presses ligeledes på lokaletilskud og tvivlsomt hvor det lander

 

Dette er helt nye oplysninger fra grupperne

har en udfordring i at få formidlet dette til vores

spurgte, om vi sammen kunne gøre

på dagsorden på vores fælles konsulentseminar

udtryk for, at det skal 

 

Det blev besluttet, at nedsætte

formand for dette underudvalg. 

udgangen af november

 
ommentarer til økonomien og specielt IT omkostningerne er meget høje. 

Det er de meget opmærksomme på. 

Danske Baptisters Spejderkorps og De grønne pigespejdere blandt andre har stillet

orslag om hvorledes men nedbringe kønsbarrierer i DUF. Forslaget er udtryk for et 

en kulturændring, ikke om kvotering. Det blev debatteret,

om kønsmæssig ligestilling også skal gælde for andet end køn. Der b

om dette, organisationerne imellem. Alice spurgte om ligestillingsloven er gældende 

er den ikke, da DUF er en forening. 

Vedtægtsændringer om definitionen af ’landsdækkende organisationer

givningen, men det kan give nogle organisationer

bliver stillet et ændringsforslag. 

Der var stor tilfredshed med Samrådets udspil til tema for U (Ungdom), og enighed 

Unges organisering er bredt favnende og vil kunne indeholde flere 

 

Punkt 4.1 blev behandlet før punkt 4.0, hvorfor det også er refereret således.

Økonomisk trængte lokalforeninger 

Status i medlemsorganisationer og kommuner 

Svend redegjorde for, at DDS modtager flere henvendelser om økonomiske trængte 

grupper. Svend nævnte følgende:  

Modtager lavere lokaletilskud 

2 grupper skal flytte sammen 

Ringsted og Roskilde: Små grupper presses 

Flytter mange spejdergrupper sammen 

al sælges til boliger 

Har tre små huse, som de ikke kan få penge til 

Efter brand og der er råd og svamp, men ingen penge til udbedring

Brønderslev, Holbæk, Sønderborg og Kalundborg: presses på tilskud

ligeledes på lokaletilskud og tvivlsomt hvor det lander

elt nye oplysninger fra grupperne ude i landet. Allan gav udtryk for

har en udfordring i at få formidlet dette til vores lokale grupper/kredse

om vi sammen kunne gøre noget. Kirsten oplyste, at Folkeoplysningsloven er 

på dagsorden på vores fælles konsulentseminar (for medarbejdere)

skal hænge sammen med vores fælles projekt.

at nedsætte et lille udvalg under Samrådet. Sven

underudvalg. Alle organisationer giver navne til Sven

udgangen af november.  

omkostningerne er meget høje. 

ndt andre har stillet et 

Forslaget er udtryk for et 

Det blev debatteret, om et forslag 

l gælde for andet end køn. Der blev ikke enighed 

Alice spurgte om ligestillingsloven er gældende 

organisationer’ er kopieret 

men det kan give nogle organisationer problemer. Der 

Der var stor tilfredshed med Samrådets udspil til tema for U (Ungdom), og enighed 

er bredt favnende og vil kunne indeholde flere af de andre 

hvorfor det også er refereret således. 

om økonomiske trængte 

ingen penge til udbedring 

på tilskud 

ligeledes på lokaletilskud og tvivlsomt hvor det lander 

Allan gav udtryk for, at vi 

lokale grupper/kredse. Sven 

olkeoplysningsloven er 

(for medarbejdere). Niels Johan gav 

hænge sammen med vores fælles projekt. 

amrådet. Sven blev valgt som 

nisationer giver navne til Sven inden 



 

Gruppens opgave er

gøre, for at få sat FO 

 

4.0  Ændring af Folkeoplysningsloven

Orientering v. Thomas Le Dous fra DUF og efterfølgende spørgsmål/diskussion

Kåre Månsson, generalsekretær

sig. 

 

Der har været en præhøring i onsd

og idrætten er gået sammen om at udvise den holdning, at lokaletilskud skal være 

fuldt og helt op til kommunerne selv, og at 

Idrætten har nu tilkendegivet

lokaletilskud. Thomas kan ikke 

Københavnsområdet. 

beskyttet, og har fået svaret at det m

debattere det yderligere med embedsværket, da ikke 

 

Sven oplyste, at de 

landsorganisationen.

 

Vi havde en længere dialog om punktet og der er refereret forskellig

 

Lars Løkke sagt ja til at deltage i DUF DM

er aftalt møde med de forskellige U

 

Susanne efterspurgte et notat

politikere. Det notat er 

med argumenter for indsats for bevarelse af lokaletilskud på mindst 65

endnu et levende dokument, så den ende

 

I lovforslaget er indarbejdet

medlemmer for medlemmer over 25 år.

 

Det er en kamp at fastholde de 65 %, 

ingen af de sager, han omtalte under punkt 4.1,

 

Lovforslaget forventes 1. behandling i februar og til vedtagelse inden sommerferien.

DUF ønsker hjælp til høringssvar, så der er mange

indhold. Forventer at 

 

DUF vil gerne, at Samrådet tager et møde med Dansk Folkeparti for at 

problematikken kan blive synliggjort.

gøre en forskel, skal vi tage dette møde

 

 

Gruppens opgave er, at komme med forslag til hvad Samrådsorganisationerne kan 

FO på dagsorden hos frivillige og ansatte. 

Ændring af Folkeoplysningsloven 

Orientering v. Thomas Le Dous fra DUF og efterfølgende spørgsmål/diskussion

, generalsekretær og Thomas Le Dous politisk konsulent 

ræhøring i onsdags i Undervisningsministeriet

og idrætten er gået sammen om at udvise den holdning, at lokaletilskud skal være 

fuldt og helt op til kommunerne selv, og at ministeriet holder sig enig med KL

har nu tilkendegivet, at det drejer sig om Foreningsfitness 

lokaletilskud. Thomas kan ikke tjekke, hvad det indeholder, da der ikke ligger nogen i 

Københavnsområdet. DUF spurgte til, hvorledes de små foreninger

t, og har fået svaret at det må kommunerne klare. Det h

debattere det yderligere med embedsværket, da ikke har forståelse herfor.

de lokale idrætsforeninger ikke nødvendigvis er enige med 

landsorganisationen. Det havde han oplevet i Furesø kommune.

avde en længere dialog om punktet og der er refereret forskellig

Lars Løkke sagt ja til at deltage i DUF DM, og her vil DUF forsøge at påvirke ham. 

ftalt møde med de forskellige Undervisningsordfører. 

Susanne efterspurgte et notat, der kan bruges som talepapir for os og vores 

notat er DUF allerede i gang med. Thomas uddelte 

rgumenter for indsats for bevarelse af lokaletilskud på mindst 65

endnu et levende dokument, så den endelige udgave er endnu ikke på plads

I lovforslaget er indarbejdet, at de lokale enheder ikke skal straffes for at have 

medlemmer for medlemmer over 25 år. 

at fastholde de 65 %, og det bliver op af bakke. 

han omtalte under punkt 4.1, kan man kritisere kommunen

Lovforslaget forventes 1. behandling i februar og til vedtagelse inden sommerferien.

jælp til høringssvar, så der er mange, der giver input med lidt forskelligt 

. Forventer at få 14 dages svartid, og formentlig bliver det 

at Samrådet tager et møde med Dansk Folkeparti for at 

problematikken kan blive synliggjort. Der var enighed i Samrådet om, at hvis det kan

gøre en forskel, skal vi tage dette møde. 

amrådsorganisationerne kan 

Orientering v. Thomas Le Dous fra DUF og efterfølgende spørgsmål/diskussion 

politisk konsulent præsenterede 

ags i Undervisningsministeriet. DUF oplever, at KL 

og idrætten er gået sammen om at udvise den holdning, at lokaletilskud skal være 

inisteriet holder sig enig med KL. 

oreningsfitness der ikke kan opnå 

da der ikke ligger nogen i 

hvorledes de små foreninger vil blive 

Det hjælper ikke at 

har forståelse herfor. 

idrætsforeninger ikke nødvendigvis er enige med 

Det havde han oplevet i Furesø kommune. 

avde en længere dialog om punktet og der er refereret forskellige stikord. 

og her vil DUF forsøge at påvirke ham. Der 

bruges som talepapir for os og vores 

uddelte udkast til et notat, 

rgumenter for indsats for bevarelse af lokaletilskud på mindst 65 %. Det er 

er endnu ikke på plads.  

skal straffes for at have 

 Sven oplyste, at i 

kritisere kommunen. 

Lovforslaget forventes 1. behandling i februar og til vedtagelse inden sommerferien. 

ver input med lidt forskelligt 

det 11. januar 2011. 

at Samrådet tager et møde med Dansk Folkeparti for at 

nighed i Samrådet om, at hvis det kan 



Carlo kvitterede for

 

Kåre oplyste at DUF 

kommunikationsfasen. Alle forslag er velkomne. 

at vi skal bruge vores forskellige netværk til at påvirke forskellige politikere.

 

Alice fortalte at der, 

talepapir med faktuelle oplysninger 

at Samrådet kan få nogle lokale grupper til

skabe en dialog på Christiansborg. DUF kom

bor hvor, og papirer med argumentation.  Ulrich gav udtryk for

give mening at invitere til møde i 

et julekort. 

 

Der skal opfordres til

er lokale idrætsorganisationer

 

Det er vigtigt at underudvalg

 

Rune Siglev har oplyst, at 

 

Undervisningsministeriet vil nedsætte en a

vi har ressourcer til dette kunne det give god mening at

 

 

5. Eventuelt 

 

Møder i 2011 

Aftalt at vi skal have møder i januar

hverdage. Marie sender en doodle ud.

 

Lederuddannelse  

I Gladsaxe kommune og andre kommuner 

dannelse ud lige nu. Skal Samrådet lave noget sammen

vi sætter det på dagsorden på næste møde.

 

 
Carlo kvitterede for, at DUI tager fat i Christine Antorini og Mogens Jensen.

oplyste at DUF lige nu koncentrerer sig om påvirkningsfasen og endnu ikke 

kommunikationsfasen. Alle forslag er velkomne. Der var enighed omkring bordet

bruge vores forskellige netværk til at påvirke forskellige politikere.

der, fra deres møde i november, var ønsker fra 

papir med faktuelle oplysninger - så skal de nok tage fat i politik

kan få nogle lokale grupper til at skrive til folketingspoliti

skabe en dialog på Christiansborg. DUF kommer med input til hvilke politi

og papirer med argumentation.  Ulrich gav udtryk for,

ng at invitere til møde i de lokale lokaler. Deadline er meget snart og senest 

til, at lokalegrupper går sammen om brevet, 

idrætsorganisationer, der vil være med. 

underudvalget nævnt under punkt 4.1 er i dialog med DUF.

Siglev har oplyst, at Højskolerne arbejder med foreningspraktik

Undervisningsministeriet vil nedsætte en arbejdsgruppe om realkompetencer 

vi har ressourcer til dette kunne det give god mening at komme med i dette arbejde.

anuar, marts, maj, september og november. Vi ruller mellem alle 

hverdage. Marie sender en doodle ud. 

I Gladsaxe kommune og andre kommuner er Idrætten i gang med at rulle en F

Samrådet lave noget sammen i samme dur? Nina fremsender et n

å næste møde. 

at DUI tager fat i Christine Antorini og Mogens Jensen. 

om påvirkningsfasen og endnu ikke 

Der var enighed omkring bordet om, 

bruge vores forskellige netværk til at påvirke forskellige politikere. 

ønsker fra lokale folk om at få et 

nok tage fat i politikerne. DUF ønsker, 

at skrive til folketingspolitikere, som kan 

mer med input til hvilke politikere, der 

, at det også kunne 

lokaler. Deadline er meget snart og senest 

 også gerne hvis der 

er i dialog med DUF. 

Højskolerne arbejder med foreningspraktik. 

rbejdsgruppe om realkompetencer og hvis 

komme med i dette arbejde. 

september og november. Vi ruller mellem alle 

i gang med at rulle en Foreningslederud-

Nina fremsender et notat og 


