
 
 
 
 

 

Referat af møde i Landssamrådet 
Tirsdag d. 2. marts 2010 

Bus 1/10 

 

Til stede:  Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE) 
 Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne) 

Henrik Madsen (KFUM-Spejderne) 
Ulrich Piltoft (FDF) 
Christine Strøm (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) 
Peter Bøgh (DUF styrelse, DUI-LEG og VIRKE) 
Rune Siglev (næstformand, DUF)  
Lars Mortensen (Friluftsrådet) 
Sara Fyhn (sekr.) 
 

Afbud fra: Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK) 
Jakob Bjældager(KFUM og KFUK) 
Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE) 
Mathias Faaborg (DUF styrelse, DDS) 
Jonas Kolby Kristiansen (DUF styrelse, FDF) 
Allan Frank Walther (FDF) 
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 blev godkendt.  

Susanne orienterede om, at Samrådets forretningsorden er blevet konsekvensrettet som 
følge af en tidligere beslutning om at bytte om på rækkefølgen for formandskabets rotation.  

 
2. Aktuelle sager  

 
2.0. Præsentation af Samrådets medlemmer og formandskab i 2010 
 Nina Hanberg, De grønne pigespejdere, formand for Landssamrådet 
 Susanne Ravn, De grønne pigespejdere 
 Charlotte Romlund Hansen, De grønne pigespejdere 
 Ulrich Piltoft, FDF 

Allan Walther, FDF 
Jonas Kolby, DUFs styrelse, FDF  
Sven Krarup, DDS 
Mads Kolte-Olsen, DDS 
 



 
 
 
 
 
Mathias Faaborg, DUFs styrelse, DDS 
Henrik Madsen, KFUM-Spejderne 
Niels Johan, KFUM-spejderne 
Lars Mortensen, Friluftsrådet, KFUM-spejderne 
Rune Siglev, næstformand DUF, KFUM-spejderne 
Kristoffer Naut, DUI-LEG og VIRKE 
Karsten Carlo Hansen, DUI-LEG og VIRKE 
Peter Bøgh, DUFs styrelse, DUI-LEG og VIRKE 
Christine Strøm, DBS 
Martin Søttrup, DBS  

  
2.1. Regnskabet for 2009  
 Regnskabet blev godkendt. 

 
2.2.  Nyt fra de nye DUF-styrelsesmedlemmer v. Rune Siglev og Peter Bøgh 

 
Folkeoplysningsudvalget:  
Udvalget er ved at være færdigt med sit arbejde, men der er stadig et par uafklarede ting: 
- DUF, Idrætten og aftenskolerne arbejder på at forpligte kommunerne på at lave en politik, 

der skal sikre, at kommunerne støtter det lokale foreningsarbejde. Der er stadig uenighed 
om, hvad politikken skal hedde (fritids-, folkeoplysnings- eller foreningspolitik). Rune 
argumenterede for, at de lokale Samråd vil være bedre stillet i forhold til samarbejdet 
med kommunen, hvis forslaget kommer med i rapporten.  

- Rune arbejder på at få indskrevet, at kommuner, der nedlægger deres 
folkeoplysningsudvalg (det er sket i 26 kommuner) har en forpligtigelse til at høre 
parterne på området – herunder foreningerne.  

- Der er et forslag fra DUF om, at alle foreninger i samme kommune skal have samme 
lokaletilskud, men det ser ikke ud til, at der er flertal for det.  

- KL ønsker fortsat at fjerne minimum for lokaletilskud og ændre radikalt på 
aktivitetstilskud, men KL vil stå alene med det forslag. 

- Det er ikke lykkedes at få introduceret nye økonomiske krav til kommunerne. Forslagene 
skal finansieres indenfor den eksisterende ramme.  

- Kristoffer påpegede, at der er mange af de ting, vi i Samrådet finder vigtige, der ikke er 
nævnt i rapporten. Samrådet bad Rune om at tage det op på næste møde i 
Folkeoplysningsudvalget. Samrådets forståelse er, at de forhold der ikke er nævnt i 
rapporten er fredet. Hvis det ikke er tilfældet, bør de kommenteres i rapporten.  

- Den videre proces: Rune foreslår på næste møde i Folkeoplysningsudvalget, at rapporten 
præsenteres ved en stor konference for lokale folkeoplysningsmedlemmer, lokalpolitikere 
og foreningsaktive.  

  
Foreningsvilkårsstrategien: 
Der er lagt op til en meget åben proces frem mod vedtagelsen af en målsætning og strategi 
for ”F – Foreninger” ved delegeretmødet i 2010. ”Foreninger” kan både handle om flere 
penge fra kommunerne, eller flere medlemmer i foreningerne. Rune ser et kæmpe potentiale 
i at søge større anerkendelse af foreningsarbejdet lokalt. 
Mads er indstillet til følgegruppen sammen med Benny Agergaard fra DDS. 
  



 
 

 
 
 
DUFs nye styrelse: 
Formandskabet i DUF har haft en god snak med alle de nye styrelsesmedlemmer. Styrelsen er 
kommet godt i gang, og er enige om de vigtige ting. Rune forklarede, at Samrådet kan støtte 
sine repræsentanter ved at hjælpe med at formulere de langsigtede mål og strategier for 
styrelsesarbejdet. Succeskriteriet for Styrelsen er, at Fremtidens DUF skal komme til at 
fungere godt.  
 
Åremålsansættelser blandt DUFs konsulenter: 
Styrelsen har modtaget forslag om, at DUFs konsulenter ikke længere åremålsansættes. Nu 
kan man ansættes i fire år med mulighed for to års forlængelse. Der er stillet forslag om, at 
konsulenter skal kunne fastansættes, for at ansatte der har udviklet et særligt kendskab til 
bestemte områder kan fastholdes.  
 
Der er i Samrådet enighed om at åremålsansættelse bør fastholdes, men at der ikke behøver 
at være en begrænsning på seks år, som der er i dag. Hvis konsulenterne bliver fastansætte, 
vil der være fare for at magtbalancen mellem frivillige og ansatte forrykkes, da de frivillige 
typisk kun er der et par år.  
I alle samrådsorganisationerne ansættes konsulenter på åremål undtagen hos KFUM-
spejderne. 
Lars Mortensen gjorde opmærksom på, at hvis stillingerne bliver genopslået kan man sagtens 
ansætte den samme person igen, og dermed fastholde nøglemedarbejdere. 

 
2.3. Status på samrådsprojektet under foreningsvilkårsstrategien v. Mads Kolte-Olsen 
 Der var møde i december mellem generalsekretærerne og Samrådets medlemmer i DUFs 

styrelse. Mads har fået til opgave at skrive et oplæg til Samrådet færdigt til d. 20. marts. Rune 
pointerede, at projektet senest skal være klar til opstart 1. august. 

 
2.4. Frivilligt arbejde på ungdomsuddannelserne 

Det blev besluttet, at formandskabet og sekretæren i samarbejde finder ud af, hvordan 
sekretariatet kan bruges til at lave fælles informationsmateriale til samrådsorganisationerne. 
Herunder også om sekretæren skal indgå i den ressourcegruppe, der nedsættes af 
projektsekretariatet bestående af repræsentanter fra de frivillige foreninger.   

 
2.5.  Lokale samråd: Hvordan kan vi forbedre kommunikationen? 

Det nye formandskab ønsker at sætte fokus på de lokale Samråd. Der er behov for at få 
opdateret landssamrådets viden om de lokale samråd, og at styrke kommunikationsvejene 
mellem Landssamrådet og de lokale samråd.  
 
Det blev besluttet, at formandskabet og sekretariatet arbejder videre med, hvordan 
kontakten til de lokale Samråd styrkes. En mulighed er, at sekretariatet hvert år sender en 
liste over medlemmer af de lokale samråd ud til formændene og beder dem om at opdatere 
den. En anden mulighed er at bruge udvalgsarbejdet om folkeoplysningsloven som anledning 
til at starte en informationskampagne i de lokale samråd.  

 
2.6. Status på handlingsplanen 2008-2009 
 Status på handlingsplanen blev taget til efterretning.  

Arbejdet med en ny handlingsplan tages op på næste Samrådsmøde d. 17. maj.   



 
 
 
 

 
2.7. Indhold til næste møde d. 17. maj 

Formandskabet foreslår en debat om strukturen omkring Samrådet, Friluftsrådet, lokale 
samråd, landsorganisationerne og DUF. 

 
2.8 Henvendelse vedr. ”Overnatning i det fri” 
 Det blev besluttet, at Samrådet gerne vil give en underskudsgaranti på 10.000 kr. igen, og at 

sekretæren undersøger, hvad der sker med overskuddet fra 2009. 
  
 Historikken:  

- I 2003 modtog Samrådet en henvendelse fra Friluftsrådets erfra-gruppe for primitive 
overnatningspladser. Gruppen bad om en underskudsgaranti på 10.000 kr. fra hver af de 
10 organisationer, som er repræsenteret i gruppen. Baggrunden for henvendelsen var at 
Friluftsrådet ikke længere kunne give underskudsgarantien, da den hidtil havde været 
stillet til rådighed i form af tipsmidler til projekter i en opstartsfase. Samrådet besluttede 
at give underskudsgarantien. 

- I november 2007 besluttede Samrådet at fortsætte Samrådets engagement i udgivelsen. 
Det blev nævnt, at man kunne overveje om guiden skulle fornyes med større interval, så 
som hvert 3. år i stedet for hvert 2. år. Der blev stillet spørgsmål om guiden gradvist 
kunne overgå til en internet-løsning, samt om guiden kunne udvides med gps koordinater. 

  
2.9. Nyt fra Friluftsrådet v. Lars Mortensen 

- Forlig om Danske Spil er set fra Friluftsrådets side tilfredsstillende – og det lykkedes til 
dels ved, at beløbsmodtagerne stod sammen. 

- Jægerforbundet og Cyklistforbundet har modtaget afslag om ansøgning om generelt 
driftstilskud. 

- Indsatsområde om stier har haft så stor interesse, at Friluftsrådet vil inddrage mange flere 
end vanligt for at sikre engagement og ejerskab. Der vil blive nedsat 3 arbejdsgrupper (Øst 
-VestDanmark). Disse vil arbejde parallelt men også holde en række fælles møder. 

- Det miljøøkonomiske råd har lavet sin årlige rapport. To af emnerne var ”Landbrug” og 
”Rekreative værdier i by og land”.  Friluftsrådets bemærkninger rundsendes. 

- Der holdes for tiden repræsentantskabsmøder i kredsene samt 5 regionsseminarer. 
Sekretariatet har udarbejdet en inspirationspakke til kredsene. 

- Danida har foretaget en såkaldt kapacitetsanalyse af Friluftsrådet som organisation og en 
evaluering af de igangværende projekter om miljøundervisning i Kenya, Uganda og 
Malawi. Analysen har givet en meget positiv konklusion. Rådet er dermed en oplagt 
kandidat til at indgå en programaftale. 

- Der afholdes generalforsamling d. 29. april. 
 
3. Eventuelt 

Nina Hanberg: DUF afholder et folkeoplysningsseminar d. 20. marts. Det er en god anledning 
til at flere i vores organisationer får viden om, hvad der sker på området.  
Ulrich Piltoft: Ønsker at høre mere om DDSs erfaringer fra det store arrangement ved 
klimatopmødet. 
Susanne Ravn: Nyt fra LOA-fonden fra Mads på dagsorden til fremtidige møder.  

 

 

Referent Sara Fyhn, 2. marts 2010 


