
 
 
 
 

 

Referat fra møde i Landssamrådet 
Onsdag d. 25. maj 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)  

Ole Thomsen (KFUM og KFUK i Danmark) 

 Kristoffer Okholm-Naut (DUI)  

Morten Lyager (Formand DUI) 

 Signe Lund Christensen (DBS) 

Peter Bøgh (DUF, DUI) 

 Mathias Faaborg (DUF, DDS) 

 Alice Linning (DDS) 

 Ulrich Piltoft (FDF) 

 Henrik Madsen (KFUM-spejderne)  

 Jeanet Flørnæss Ficher (FDF) 

 Marie Stissing Jensen (Sekretær) 

 

Afbud: Karsten Carlo Hansen (DUI) 

Rune Siglev (DUF) 

Connie Schneider (DBS) 

Lars Mortensen (Friluftsrådet) 

 

 

1. Dagsorden og referat 

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

dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.  

  Nyt punkt under 3.0: regnskab for 2010. 

 

 

2. Aktuelle sager  

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

 Status på lokalaftaler 

 Marie orienterede kort. Lokalaftalerne ligger nu hos Friluftsrådet og bliver taget op på 

bestyrelsesmøde i juni.  

 

 Samarbejde med Dansk Kano og Kajakforbund 

 Marie orienterede om møde med Dansk Kano- og Kajakforbund med henblik på fremtidigt 

samarbejde. Det er særligt på sikkerhedsområdet efter Præstø-ulykken og på det 

uddannelsesmæssige område, DKK kan byde ind i samrådsorganisationernes arbejde. 

Formandskabet går videre med at få klarlagt hvori et samarbejde konkret kan bestå.  

 

 



 
Kredsrepræsentanter fra samrådsorganisationerne i Friluftsrådet 

Kort orientering om henvendelse fra Kredsformand for Storkøbenhavn Vest, vedrørende 

efterspørgsel på flere kredsrepræsentanter fra samrådsorganisationerne. Alice fortalte i den 

forbindelse om DDS og KFUM’s årlige samling af kredsrepræsentanter, og at de gerne vil have 

flere med. Sven Krarup (DDS) og Rune Havgaard Sørensen (KFUM-spejderne) ved mere om 

arrangementet.   

Det blev foreslået at tage kontakt til Friluftsrådets sekretariat og koordinere en 

informationsindsats, samt at formidle budskabet via alle MO’ers hjemmeside. 

Folkeoplysningsudvalgene blev i den forbindelse også nævnt som en mulig kontakt. 

Sekretariatet går videre med opgaven. 

 

2.1  Præsentation af ny projektleder for Projekt Foreningsvilkår v. Susanne Ravn  

 Samrådet har ansat Frederik Fredslund Andersen som projektleder for Projekt 

Foreningsvilkår. Frederik er KFUM-spejder og tidligere ansat i DUF. Han starter d. 1. juni.  

   

2.2 Ny folkeoplysningslov 

Marie orienterede om status for vedtagelse af ændring af folkeoplysningsloven. Anden 

behandling i Folketinget er planlagt til 30. maj 2011 og tredje behandling er planlagt til 1. juni 

2011. Ingen var bekendt med, at der skulle være ændringer i forslaget på nuværende 

tidspunkt. 

 

Fælles udspil fra Samrådet til samrådsorganisationerne vedr. hjælp til kommunale 

folkeoplysningspolitikker 

Det blev diskuteret, hvor vidt Samrådet skal bidrage med hjælp til samrådsorganisationerne 

lokalforeninger i forbindelse med udvikling af kommunale folkeoplysningspolitiker, som bliver 

lovpligtige med den ny folkeoplysningslov. Kristoffer påpegede, at da der sandsynligvis vil 

være mange stærke lokale kræfter, der vil melde sig på banen, er det en god idé med et papir 

fra Samrådet til lokalforeningerne, som kan gives til kommunen til møder i forbindelse med 

udvikling af en lokal folkeoplysningspolitik. Udspillet kan udformes som et debatoplæg og 

ikke nødvendigvis som et færdigt dokument.  

Sekretariatet går videre med opgaven. 

 

Arrangement/seminar vedr. ny folkeoplysningslov for repræsentanter i lokale 

folkeoplysningsudvalg 

Det blev diskuteret om Samrådet skal tage initiativ til en række seminarer for repræsentanter 

i lokale folkeoplysningsudvalg og samråd. Der var enighed om, at et initiativ bør komme fra 

Samrådet, så der ikke opstår forvirring i medlemsorganisationerne. Susanne bemærkede, at 

det passer godt ind i Projekt Foreningsvilkårs mål om at sætte samrådsorganisationerne på 

den politiske dagsorden og slog fast at det handler om at klæde grupperne på til at kunne 

forholde sig til opgaven. 

Tidshorisonten er forholdsvis kort. Den ny folkeoplysningslov træder i kraft d. 1. august og de 

ny folkeoplysningspolitikker skal sandsynligvis ligge klar inden udgangen af 2011. Det blev 

besluttet at holde fokus på de lokale grupper og samråd og at Samrådet tager initiativ til 

regionale møder/seminarer i efteråret 2011.  

 

2.3  Regnskab 2010 

Det reviderede regnskab for 2010 er taget til efterretning. 

 

 

 

 



 
 

3. Frivillig Fredag 

 

3.0 Orientering om den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag og efterfølgende diskussion om 

samrådsorganisationernes engagement og rolle 

 Frivillig Fredag blev diskuteret og der var generel enighed om, at timingen har været meget 

dårlig i forhold til samrådsorganisationernes chance for at byde ind på selve dagen. Det blev 

besluttet, at de enkelte arrangementer er op til organisationerne selv.  

 Signe Bo gjorde opmærksom på, at det kan blive en dag som idrætten og de frivillige sociale 

organisationer vil udnytte, og hvis samrådsorganisationerne ikke gør en indsats, kan det 

folkeoplysende arbejde drukne helt på denne dag. Kristoffer bemærkede at indsatsen i de 

enkelte kommuner også afhænger af, hvordan kommunerne går ind i det.  

 I denne forbindelse blev Projekt Frivillig nævnt og Samrådet sender papir ud med information 

om Projekt Frivillig igen.  

 

 

4. DUF styrelseskandidater 

Samrådet drøftede styrelseskandidater til DUF og Samrådets forventninger til disse.  

 

 

6. Eventuelt 

Der var ingen kommentarer under eventuelt. 

 
 


