Referat af møde i Landssamrådet
Mandag d. 17. maj 2010
BUS 3/10
Til stede:

Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE)
Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne)
Henrik Madsen (KFUM-Spejderne)
Ulrich Piltoft (FDF)
Allan Frank Walther (FDF)
Christine Strøm (DBS)
Signe Lund Christensen (DBS)
Susanne Ravn (De grønne pigespejdere)
Charlotte Romlund Hansen (De grønne pigespejdere)
Nina Hanberg (De grønne pigespejdere, formand for Samrådet)
Sven Krarup Nielsen (DDS)
Mads Kolte-Olsen (DDS)
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)
Sara Fyhn (sekr.)

Afbud fra:

Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE)
Rune Siglev (næstformand, DUF)
Jonas Kolby Kristiansen (DUF styrelse, FDF)
Peter Bøgh (DUF styrelse, DUI-LEG og VIRKE)
Mathias Faaborg (DUF styrelse, DDS)

1. Dagsorden og referat
1.0
Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af
dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.
Dagsorden blev godkendt uden ændringer.

2. Korte nyheder fra organisationerne max 3 minutter til hver.
2.0
Status på samrådsprojektet under foreningsvilkårsstrategien v. Mads Kolte-Olsen
Generalerne har sammen med DUF-styrelsesmedlemmerne lavet en skitse til et
foreningsvilkårsprojekt med det formål at påvirke den kommunale ramme for foreningsvilkår.
De sidste par måneder har processen ligget stille, og det blev derfor drøftet i Samrådet, hvad
der skal ske med projektet.
Der var i Samrådet enighed om, at det er et vigtigt projekt, som Samrådet skal arbejde videre
med. Det blev besluttet, at Mads inviterer til et møde med generalerne (og andre
interesserede) i starten af juni, hvor der skal vedtages en plan for projektet. Derefter skal
projektet godkendes i organisationernes hovedbestyrelser inden en ansøgning til
InitiativStøtten (IS) sendes af sted. Samrådet forventer at have en ansøgning til IS’en klar til
deadline d. 17. august 2010.

2.1

Nyt fra sekretariatet v. Susanne Ravn og Sara Fyhn
Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer
Sekretariatet modtog i april en høring vedrørende en ny vejledning om brandsikkerhed ved
større arrangementer. Vejledningen kan få betydning for Samrådsorganisationerne, men den
erstatter ikke den vejledning Samrådet tidligere har lavet i samarbejde med
Beredskabsstyrelsen ”Vejledning om brandforebyggelse i teltlejre”. Der er ikke i Samrådet et
ønske om at revidere denne vejledning, med mindre Beredskabsstyrelsen beder om det.
Ny samrådssekretær
Ansøgningsfristen har været, og der skal nu holdes ansættelsessamtaler.

2.3

Nyt fra DUF v. Kristoffer Naut
Folkeoplysningsloven
Rapporten fra Folkeoplysningsudvalget er blevet færdig og overrakt til ministeren. KL har
efterfølgende meddelt, at de ikke bakker op om rapporten – så der er nu tvivl om, hvilken
status den får. Rune har kæmpet ret alene i Folkeoplysningsudvalget for at undgå
forringelser. Samrådsgeneralerne og DUFs styrelse bliver inviteret til en præsentation af
rapporten for ministeren efter sommerferien.
Nyt fra DUFs styrelsesmøde:
 Det blev vedtaget at der ikke indføres brugerbetaling i DUF.
 Der blev vedtaget en tilføjelse til generalsekretærens funktionsbeskrivelse, som
betyder, at administrationschefen bliver souschef, og dermed kan blive konstitueret
generalsekretær.
 Styrelsen har vedtaget, at generalsekretæren frit kan vælge mellem
åremålsansættelser og tidsubegrænsede stillinger, når der ansættes.
 Delegeretmødet bliver en enkelt dag i år igen.
 Samrådsorganisationerne har mulighed for at komme med temaer til U (Ungdom) i
august måned. Det betyder, at der skal arbejdes på forslag mellem juni og august.
Det er ikke en god tidsplan for Samrådet, da vi ikke holder Samrådsmøde i denne
periode, men deadline bliver formentlig ikke flyttet meget. Rune har foreslået, at to
repræsentanter fra hver Samrådsorganisation mødes d. 17. juni kl. 17.30-19.30. Det
var der ikke opbakning til i Samrådet. I stedet tages en debat pr. mail. Der lægges fra
Samrådet op til, at de enkelte Samrådsorganisationer lægger hovedet i blød og
rundsender forslag i Samrådet. DUF har sendt 5 forslag ud, som man kan tage
udgangspunkt i. Dem rundsender Susanne til Samrådet. Rune er velkommen til at
sætte en deadline for, hvornår han gerne vil have inputtene fra Samrådet.

2.4

Nyt fra Friluftsrådets generalforsamling v. Lars Mortensen
På generalforsamlingen tog Friluftsrådet afsked med næstformand Jane Lund Henriksen, der
havde valgt ikke at genopstille efter 26 år i bestyrelsen. Nyt medlem i bestyrelsen efter
fredsvalg er Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.
Friluftsrådet arrangerer et møde om ”bæredygtig organisation” d. 22. juni kl. 17-19.

3. Aktuelle sager
3.0
Nyt fra Lokale- og Anlægsfonden v. Mads Kolte-Olsen
Mads har siddet i bestyrelsen for fonden siden august 2009 på DUFs mandat. Han lægger
vægt på at sikre en kobling til foreningslivet, når der fx bevilges støtte til kommunale
projekter.
Fonden støtter projekter der tænker nyt mht. former og farver, og projekter der skaber et
møde med andre brugergrupper, end dem man plejer at være noget for. Der blev sidste år
givet 110 mio. som etableringstilskud og 18 mio. til mindre projekter på under 1.5 mio. kr.
Max 50 % af omkostningerne til et projekt kan finansieres via fonden – resten skal være
egenfinansiering.
Fonden vil gerne rådgive foreninger om byggeprojekter for at hjælpe med at løfte
projekterne. Fonden vil gerne skabe ny viden på de områder den støtter.
Der var i Samrådet interesse for om arbejdskraft kan medregnes som egenfinansiering, da det
vil gøre det lettere for mange foreninger at skaffe egenfinansiering. Mads undersøger dette til
næste Samrådsmøde.
Der blev på mødet stillet forslag om at invitere folk fra Fonden på et Samrådsmøde til en snak
om mulighederne for at få støtte fra Fonden. Det blev ikke besluttet, om der skal arbejdes
videre med denne ide.

3.1

Projekt Frivillig (frivilligt arbejde ifm. ungdomsuddannelserne) v. Sara Fyhn
Afklaring af om vi skal bruge det materiale der laves af Projekt Frivillig-sekretariatet (bilag 3
og 4) eller om vi skal udvikle vores eget materiale (bilag 5).
Sara fortalte om materialet fra Projekt Frivillig-sekretariatet, og det materiale
samrådssekretariatet har lavet. Materialet fra Projekt Frivillig er færdiglayoutet og klar til at
blive sendt ud. Materialet fra Samrådssekretariatet er ren tekst, som organisationerne så selv
kan lægge deres eget layout ned over.
Der var ros til sekretærens tekst, som er målrettet Samrådsorganisationernes lokale
foreninger. Samrådet besluttede at lade det være op til de enkelte organisationer, hvilken
version der anvendes. Begge versioner er sendt ud som bilag til dagsorden, og sekretariatet
sender dermed ikke mere om Projekt Frivillig i denne omgang.
Vi skal huske at fortælle vores egne medlemmer, at de også kan få et bevis for deres frivillige
engagement, som kan lægges ved eksamensbeviset.

3.2

Status på børneattest-processer v. Ulrich Piltoft
Drøftelse af om DUF/Samrådet skal lave en fælles henvendelse til Politiet, så der forud for
fremtidige ændringer i processen omkring børneattesterne bliver indhentet udtalelser fra os.
Ulrich forklarede, at Samrådet deltog i en brugerevaluering af processen omkring
børneattesterne for tre år siden i Kulturministeriet. Siden er der sket flere ændringer med

Skemaerne – blandt andet er der kommet en slip, der skal klippes af på skemaerne.
Ændringerne har givet problemer for flere organisationer. Der er derfor behov for at starte en
ny dialog med Kulturministeriet/Rigspolitiet om fremtidige ændringer.
Samrådet besluttede at lade sekretariatet rette fælles henvendelse til kontakt i Rigspolitiet,
som DUI tidligere har kommunikeret med.

4. Temadrøftelse
4.0
Samrådets fremtidige arbejde v. Charlotte Romlund Hansen
1. Relation til omverdenen:
• Det er vigtigt, at Landssamrådet er et mødested for diskussion af samfundsmæssige
forhold, der har betydning for os: interesser/økonomi. Der skal være et tydeligt formål
med diskussionerne. Derfor skal der laves en plan over diskussionsemner eller
temadebatter. Det er vigtigt, at der kommer handling ud af debatterne.
• Det er vigtigt at få afklaret, hvad der skal diskuteres i hvilket forum. Det skal give
mening, at det netop er i landssamrådet, at bestemte diskussioner foretages. Hvad vil vi
bruge Samrådet til?
2. De lokale Samråd:
• Det er nødvendigt med en kontinuerlig vedligeholdelse af listen over kontaktpersoner i
de lokale samråd og af Danmarkskortet.
• Der skal være kontakt til de lokale Samråd, men kontakten bør tage udgangspunkt i en
afdækning af hvad de lokale Samråd ønsker/har behov for fra Landssamrådet kontra
landsorganisationerne. Afdækningen kunne med fordel laves sammen med
vedligeholdelsen af listen over kontaktpersoner.
• Det skal blive klare hvad lokale samråd kan forvente af Landssamrådet og hvad lokale
Samråd kan forvente af landsorganisationerne. Synliggørelse af vores viden i
Landssamrådet.
• Kan vi klæde vores repræsentanter i kommunernes Folkeoplysningsudvalg på?
• Erfaringsudveksling om organisationernes kontakt til medlemmerne i lokale Samråd.
3. Relationen til organisationerne:
• Vi skal samarbejde for at få indflydelse på DUF. Vi er en stor spiller i DUF, når vi arbejder
sammen.
• Vi kan bruge hinanden som høringsparter vedr. generelle foreningsprocesser.
4. Relationen til samarbejdspartnerne
a. Man skal ikke nødvendigvis arbejde så systematisk med andre parter. Det er vigtigere at
tage tingene ad hoc, som de opstår.
b. Samrådssekretæren bør være den, der er på forkant og bringer ting op i Samrådet, når
de opstår.
5. Eventuelt
Næste møde i Samrådet er d. 6. september.
Samrådet får besked fra Susanne så snart der ansættes en ny sekretær.
Referent Sara Fyhn

