
 
 
 
 

 

Referat fra møde i Landssamrådet 
Tirsdag d. 15. marts 2011 

 

Til stede: Susanne Ravn (DGP) 

 Mads Kolte-Olsen (DDS) 

 Nina Hanberg (DGP) 

 Jonas Kolby (DUF) 

 Niels Johan Geil (KFUM-spejderne) 

 Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK i Danmark)  

 Signe Bo (KFUM og KFUK i Danmark) 

 Rune Siglev (DUF) 

 Connie Schneider (DBS) 

 Alice Linning (DDS) 

 Ulrich Piltoft (FDF) 

 Henrik Madsen (KFUM-spejderne) 

 Lars Mortensen (Friluftsrådet) 

 Jeanet Flørnæss Ficher (FDF) 

 Marie Stissing Jensen (Sekretær) 

 

Afbud: Kristoffer Okholm-Naut (DUI)  

 Signe Lund Christensen (DBS) 

 Karsten Carlo Hansen (DUI) 

Allan Frank Walther (FDF) 

Peter Bøgh (DUF, DUI) 

 Mathias Faaborg (DUF, DDS) 

 

1. Dagsorden og referat 

1.0  Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af 

dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.  

Forslag til nye punkter: nyt punkt 3.3 ’status på handlingsplan’.  
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2. Korte nyheder fra organisationerne max 3 minutter til hver. 

 

FDF 

FDF har fået fire nye ansigter i hovedbestyrelsen og er klar til at kaste sig over fremtidens opgaver. Dette 

indebærer bl.a. en landslejr. Der er lavet om på betalingsprocedure ved tilmelding og det bliver 

spændende hvordan medlemmerne reagerer. Desuden har der været afholdt skolemøde med fire 

efterskolder og en højskole under FDF. Endelig har FDF Ikast rettet henvendelse vedr. kommunen, der 

stiller krav til central medlemsregistrering. 

 

KFUM og KFUK  

Har afholdt Teenevent med 650 deltagere, hvilket er flere end sidste år. Det gik rigtig godt. Tensing (musik 

og drama) har fået kvalitetsløft.  Der har været fremgang i medlemstal i 2010. Desuden har KFUM og KFUK 

udgivet et nyt blad med fokus på de aktive frivillige. 

 

 



 
DDS 

DDS er i en slutspurt mod mål fra 2009. Disse er: flere medlemmer, at medlemmerne holder ved i længere 

tid, at hver gruppe har en udviklingsplan, og at opnå en ny opfattelse af det at være spejder i befolkningen. 

DDS forsætter indsatsen for at nå målene. DDS er meget optaget af friluftsliv. Nordea har bevilget 2 mio. til 

projekt omkring friluftsaktiviteter (Friluftsekspressen). I sommeren 2011 laver DDS NØRD-camps i 

samarbejde med DR. Endelig har DDS startet en debat om 16-års valgret i forlængelse af DUF’s fokus. 

 

KFUM-spejderne 

Befinder sig pt. mellem to landsmøder. Det går godt. KFUM-spejderne har fokus på søsikringsregler efter 

kæntringsulykken på Præstø fjord med elever fra Lundby efterskole. 

 

De grønne pigespejdere 

Det går godt. Pigespejderne har fået central medlemsregistrering. Der er planlagt et stort arrangement på 

spejderklinten i pinsen. Derudover har De grønne pigespejdere en Pigespejderevent 2011 på plakaten, 

hvor deltagerne har mulighed for at tage en veninde med. 

 

Danske Baptisters Spejderkorps 

Det går godt. Der er fremgang i medlemstallet. Overvejer også central medlemsregistrering. 
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3. Aktuelle sager  

3.0 Nyt fra sekretariatet v. Susanne Ravn   

 Foreløbigt regnskab 2010 

 Der skal stå ’Resultat’ i stedet for ’Difference’. Sekretariatet undersøger, om der er renter fra 

2010.   

 

3.1  Status for Samrådets Projekt Foreningsvilkår v. Susanne Ravn  

 Stillingsopslag om projektleder kommer op inden for en uge. 

   

3.2 Nyt fra Friluftsrådet v. Lars Mortensen 

 Generalforsamling torsdag d. 28. april: 

  - Skriftlig invitation udsendes d. 24. marts 

  - Frist for indsendelse af forslag torsdag d. 7. april 

  - endelig dagsorden og regnskaber udsendes torsdag d. 14. april 

 

Friluftsrådet arbejder på årsberetningen og på rapport om adgangspolitisk handlingsplan. 

Friluftsrådet gør en indsats for at få afklaring omkring en ridepolitik, men der er pt. gået 

hårdknude i forhandlingerne. Derudover diskuterer Friluftsrådet tilladelse af vildsvin. 

Holdningen i Friluftsrådet er, at de skal tillades. Der er imidlertid flere hensyn at tage: til 

svinefarmere, til forstyrrelser af det dyrkede land, at de kan være farlige og at der er forbud 

mod nattejagt (som skal til for at holde bestanden nede). Lars kan desuden berette, at der er 

et pænt overskud i år på budgettet.  

 

Der kommer en udskiftning i bestyrelsen. Formanden (dvs. Lars) er på valg. Samrådet bakker 

op om Lars som formand. Indstilling fra organisationer skal sendes inden d. 7. april. 

Sekretariatet sørger for indstilling.  

  



 
 

3.3 Status på handlingsplan 

 Tiltag omkring Frivillighedsåret 2011 

Frivillighedsåret skaber meget opmærksomhed omkring frivilligt arbejde - særligt omkring 

socialt frivilligt arbejde og inden for kultur og fritid. Hvad skal spejderne tænke? 

Mulig fokus for Samrådet:  

• Regler omkring overførselsindkomst og frivilligt arbejde: er det i orden, at man kan 

blive trukket i sin indkomst for at udføre frivilligt arbejde?  

• Sidste fredag i september er udnævnt som national frivillighedsdag. Friluftsrådet 

spørger om spejderne vil være med til at sætte et særligt fokus.  

• Rune redegjorde for, at fra DUF’s side ser vi ligeledes et stort behov for fokus på den 

del af det frivillige arbejde, som ikke er enkeltsags orienteret  

• 9. maj er EU-dag og der vil være markering af EU’s frivillighedsår.  

• EYV tour kommer til DK i sommerferien. Sanmrådets medlemsorganisationer kan 

overveje at invitere bussen ud en større lejr eller lignende  

 

Det var enighed om, at holde et ekstra møde for interesserede fra Samrådet og 

organisationerne for at udvikle gode ideer til markering af frivillighedsåret den 30. 

september. Rune undersøger muligheden for DUF kan tage disse ideer med til næste møde i 

socialministeriet følgegruppe for frivillighedsåret.  
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4. Nyt fra DUF v. Rune Siglev 

4.0 DUF’s nye servicestrategi 

Rune orienterede om DUF’s overvejelser vedr. en ny servicestrategi og der var efterfølgende 

en diskussion om dette i Samrådet.  

 

4.1 DUF’s budget og fordelingsbudgettet 2012  

Rune orienterede om de indledende overvejelser for DUF’s budget og fordelingsbudget for 

2012. 

 

4.2 Andre aktuelle DUF sager 

Orientering om Folkeoplysningsloven: ny minister og omstrukturering i UVM har forsinket 

processen.   

 

4.3 DUF nye strategi for National organisationsudvikling 

Rune orienterede kort om DUF’s nye strategi for national organisationsudvikling. Samrådet 

efterspurgte muligheden for at formidle denne og DUF’s andre strategier til 

medlemsorganisationer.  
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5. Eventuelt 

 
Næste samrådsmøde d. 25. maj skal indeholde debat om kandidater til DUF’s styrelse.  

 


