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Til stede:

Susanne Ravn (De grønne pigespejdere)
Nina Hanberg (De grønne pigespejdere)
Mads Kolte-Olsen (DDS)
Ulrich Piltoft (FDF)
Henrik Madsen (KFUM-spejderne)
Rune Siglev (næstformand, DUF)
Jonas Kolby (DUF styrelse, FDF)
Peter Bøgh (DUF styrelse, DUI-LEG og VIRKE)
Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE)
Signe Lund Christensen (DBS)
Mathias Faaborg (DUF styrelse, DDS)
Signe Bo (KFUM og KFUK)
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)
Niels Johan Geil (KFUM-spejderne)
Sven Krarup Nielsen (DDS)
Alice Linning (DDS)
Marie Stissing Jensen (sekr.)

Afbud fra:

Kristoffer Okholm-Naut (DUI-LEG og VIRKE)
Connie Schneider (DBS)
Allan Frank Walther (FDF)

1. Dagsorden og referat
1.0
Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af
dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.
Rune havde et nyt punkt til dagsordenen: Ændring af regler for tipstilskud til anlæg. Der blev
stillet spørgsmål om, hvorfor punktet Nyt fra Friluftsrådet ikke var taget med på dagsordenen.
Det blev aftalt at tage dette med under punktet Handlingsplan. Der blev desuden givet udtryk
for, at bilagsmængden var for omfattende og at punktopstillingen af dagsordenen var
forvirrende.
2. Korte nyheder fra organisationerne max 5 minutter til hver.
2.0
Nyt fra sekretariatet v. Susanne Ravn og Marie Stissing Jensen
Sekretariatet præsenterede kort den ny samrådssekretær. Der blev gjort opmærksom på
omdelt artikel fra Frederiksborg Amts Avis Sjællandske fra d. 31. august, som fortalte om
demonstrationer til et lokalt byrådsmøde i Slagelse, hvor bl.a. det lokale BUS deltog. Det blev
foreslået at Landssamrådet sender en hilsen og en tilkendegivelse af, at der er støtte til de
lokale BUS fra centralt hold.
2.1

Status på samrådsprojektet under foreningsvilkårsstrategien v. Mads Kolte-Olsen
Status på godkendelse fra medlemsorganisationer

Projektet er godkendt af samtlige af Samrådets organisationer. Sekretariatet har modtaget
feedback fra et par af organisationerne, som vil blive taget med i overvejelserne når den
endelige Initiativstøtte (IS) ansøgning laves. Mads og Marie tager opgaven videre og sender
ansøgning til DUF inden næste deadline d. 7. oktober. Organisationerne blev desuden
opfordret til at begynde at mobilisere frivillige kræfter til projektet.
3. Aktuelle sager
3.0
Nyt fra DUF v. Rune Siglev
Aktuelle sager på DUFs styrelses dagsorden blev drøftet med medlemmer af DUFs styrelse.
Samrådets styrelsesrepræsentanter fik inputs til forestående processer i DUF.
3.1

Opfølgning: Lokale- og Anlægsfonden v. Mads Kolte-Olsen
Kan frivillig arbejdskraft medregnes som egenfinansiering?
Frivillig arbejdskraft kan ikke medregnes som egenfinansiering. Dog er frivilligt arbejde stadig
med til at spare penge og det sender gode signaler. Man tager meget gerne imod spørgsmål
hos LOA.

4. Handlingsplan og budget
4.0
Samrådets handlingsplan
Perioden for handlingsplanen bliver 1. oktober 2010 – 30. juni 2012.
Friluftsrådet mangler i handlingsplanen. Lars havde to forslag til tiltag i Samrådet. For det
første bør Samrådet deltage aktivt i den kommende proces, som Friluftsrådet sætter i gang i
2011 om fornyelse af Friluftsrådets politiske grundlag (fremtiden, visionen og missionen). Der
bør desuden fremgå af handlingsplanen, at Samrådet bør have en løbende debat i relation til
Friluftsrådet. For det andet bør Samrådet arbejde på, at de lokale samråd bliver aktive i
kredsene i Friluftsrådet. Lars sender et forslag til punktet til sekretariatet.
Under punkt 1 ’Samrådet og DUF’ var der kommentar til punkt B fra Rune. Der bør arbejdes
på principper for, hvordan Samrådet arbejder med DUF på en hensigtsmæssig måde. Det blev
desuden bemærket, at der mangler et fremtidsperspektiv i forhold til, hvordan Samrådet vil
spille aktivt ind i fremtidens DUF og hvordan Samrådet får DUF ud i
medlemsorganisationerne. Endelig lagde Rune op til, at Samrådet laver en strategi for,
hvordan pladserne i DUFs styrelse sikres ved valget om 1½ år, og at der bør åbnes op for, at
princippet om turnus i Samrådet udfordres.
Susanne rejste en diskussion om, hvordan Samrådet skal håndtere en stigende mængde
indlæg fra DUF til samrådsmøderne. Det er i udgangspunktet positivt, at der kommer punkter
fra DUF, men kan Samrådet være den støtte, DUF-medlemmerne har brug for, og kan det nå
at behandle de øvrige punkter på møderne når DUF fylder? Følgende muligheder blev
diskuteret:
• Møderne kan splittes mere op.
• Møderne kan enten tilrettelægges bedre eller der kan afholdes flere møder.
• Møderne kan interessedifferentiere, således at samrådet uddelegerer møderne og
beslutningskompetencen til dem, der har en særlig interesse på området.
Under punkt 3 i handlingsplanen blev det bemærket, at nogle af emnerne kan tages under
DUF. Dette blev dog ikke støttet fra DUFs side. Det blev konstateret at det under alle
omstændigheder er vigtigt, at vi ikke diskuterer tingene flere steder.
Der var ros til, at der i handlingsplanen var indskrevet et punkt om kontakt til lokale Samråd.

4.1

Budget 2011
Samrådet diskuterede kort, om der kan søges penge til projekt om foreningsvilkår andre
steder end hos DUF. Dette skal opgives i IS-ansøgningen, evt. som et notat om, at man har
tænkt sig at søge midler andre steder. Budgettet blev vedtaget uden yderligere diskussion.

5. Eventuelt
Et par af Samrådets MO’er har modtaget et brev fra DUF om 16-års valgret, hvor de har fået en næse for
ringe involvering. DUF har bl.a. ikke modtaget evalueringsrapporter.
Det blev besluttet at holde et ordinært samrådsmøde og et møde til forberedelse til delegeret møde:
• Næste samrådsmøde tirsdag d. 16. november
• Forberedelse til DUF delegeret møde d. 9. november d. 2., 3. eller 4. november (besluttes over
Doodle)

