Referat for møde i Landssamrådet
Onsdag d. 31. august 2011
Til stede:

Susanne Ravn (De grønne pigespejdere)
Nina Hanberg (De grønne pigespejdere)
Signe Lund Christensen (DBS)
Signe Bo (KFUM og KFUK)
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)
Rasmus Bro Henriksen (KFUM-spejderne)
Alice Linning (DDS)
Connie Schneider (DBS)
Rune Siglev (næstformand, DUF)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)
Mads Kolte-Olsen (DDS)
Mathias Faaborg (DUF styrelse, DDS)
Jonas Kolby (DUF styrelse, FDF)
Jeanet Flørnæss Fischer (FDF)
Frederik Fredslund-Andersen (Samrådet, Projektkoordinator)
Marie Stissing Jensen (Samrådssekretær)

Afbud fra:

Ulrich Piltoft (FDF)
Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE)
Morten Lyager (DUI-LEG og VIRKE)
Henrik Madsen (KFUM-spejderne)
Peter Bøgh (DUF styrelse, DUI-LEG og VIRKE)

Gæster:

Per Vandrup (Forhandlingsudvalg til genforhandling af lokalaftaler) – deltog under pkt. 2
Kåre Månsson (DUF) – deltog under pkt. 3
Bente Rybjerg (DUF) – deltog under pkt. 3
Anna Jensen (DUF) – deltog under pkt. 3
Henrik Bjørgo (DUF) – deltog under pkt. 3

1. Dagsorden og referat
1.0
Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af
dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.
Referat fra mødet d. 25. maj er godkendt. Dagsorden godkendt.
2. Aktuelle sager
2.0
Indstilling om tilskudsaftaler med Friluftsrådet
Samrådet besluttede at godkende tilskudsaftalen med Friluftsrådet. Aftalen sikrer bedre
formidling og vejledning til samrådets lokalforeninger, når de søger midler fra Frilufstrådet.
Der var en kort diskussion omkring tilskud til mødehytter med overnatningsfaciliteter i
bynære områder og om hvorvidt Samrådet kunne godkende aftalen, når dette element var
taget ud. Dette er en prioritering fra Friluftsrådets side og Samrådet accepterede dette.
Formidlingsdelen ligger i udgangspunktet hos samrådssekretæren, som kommunikerer
tilskudsaftalen og gode eksempler på projekter til samrådsorganisationerne.

2.1

Nyt fra sekretariatet v. Marie Stissing Jensen
Arrangementer: Infomøder om ny folkeoplysningslov og Projekt Foreningsvilkår
Marie orienterede om fem planlagte info- og debatmøder om den ny folkeoplysningslov og
Projekt Foreningsvilkår. Møderne finder sted i slutningen af september/starten af oktober.
Rune pointerede at DUF også holder regionale konferencer om den ny folkeoplysningslov i
samme periode. DUF’s konferencer henvender sig til medlemmer af folkeoplysningsudvalg og
bestyrelsesmedlemmer i det frivillige foreningsliv, mens Samrådets møder i højere grad
henvender til aktive i lokalforeningerne samt samrådsmedlemmer. Det er vigtigt at samrådet
er repræsenteret ved begge arrangementer.
Samrådet indarbejder råd fra DUF om udformning af kommunale folkeoplysningspolitikker i
oplægget om den ny folkeoplysningslov på møderne. Der har været, og vil fortsat være, en
løbende dialog om dette Samrådet og DUF imellem.
Link til DUF’s konferencer:
http://www.fritid-samfund.dk/media/4473/regionale%20konferencer%20%20efterår%202011%20-%20folkeoplysningsloven.pdf
Høringssvar til folkeoplysningsbekendtgørelsen
Alice pointerede at Samrådet bør tilkendegive, at vi har fået muligheden for høringssvar og
sende et svar med tak for dette til Undervisningsministeriet. Marie sender høringssvar.

2.2

Status på Projekt Foreningsvilkår v. Frederik Fredslund-Andersen
Frederik opridsede kort projektets formål, succeskriterier og værktøjskassen (produktet), og
redegjorde for linket mellem projektet og folkeoplysningsloven, herunder den ny
udviklingspulje og de kommunale folkeoplysningspolitikker, som den ny folkeoplysningslov
medfører.
Herefter redegjorde Frederik for projektets aktører. Projektgruppe og bestyrelse ligger fast –
det interessante er derfor rejseholdet og indsatskommunerne. Rejseholdet skal gerne have
geografisk og aldersmæssig spredning, samt lokalt kendskab. De frivillige på rejseholdet
tilbydes uddannelse. Derudover skal der udvælges lokalforeninger i 20 kommuner hvor der
skal være lyst til forandring og behov for hjælp. Kriterierne for kommunerne er lav
tilskudskrone, lyst og ressourcer til deltagelse og spredning ift. Samrådets organisationer. Der
vil forhåbentlig være et vist geografisk sammenfald mellem rejsehold og indsatskommuner.
Medlemsorganisationerne opfordres til at lægge en stor indsats i at finde de frivillige.
Der var ros til Frederik for at have sat projektet godt og sikkert i gang.

2.3

Nyt fra Friluftsrådet
Friluftsrådets strategiproces v. Lars Mortensen
Lars orienterede om, at proces om Friluftsrådets strategi 2012 er sat i gang. I den forbindelse
er medlemsorganisationerne inviteret til en række møder om Friluftsrådets værdier, vision og
mission. Der vil forhåbentlig komme inputs til konkrete initiativer til Friluftsrådets fremtidige
arbejde på møderne. Samrådsorganisationerne opfordres til at sende deltagere til møderne,
som afholdes hos Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.
I forbindelse med strategiprocessen får Friluftsrådet lavet en situationsanalyse med henblik
på at afdække, hvad de fremtidige udfordringer for Friluftsrådet består i. Desuden afholdes

der møde med eksterne interessenter og til vinter vil der blive afholdt en
medlemskonference.
Lars orienterede desuden om at generalforsamling havde valgt ny bestyrelse, hvilket har
medført en foryngelse i bestyrelsens sammensætning. Endelig har Friluftsrådet udgivet
pjecen ’Sådan ligger landet – tal om landbruget’. Denne har givet anledning til debat og dialog
mellem FR og landbruget.
Kredsseminar for Friluftsrådet, fælles møde for repræsentanterne v. Alice Linning
Alice orienterede om kredsseminar for repræsentanter i Friluftsrådets kredse, som er et
samarbejde mellem KFUM-spejderne, Sct. Georgs Gilderne og DDS. De øvrige
samrådsorganisationer, som er medlemmer af Friluftsrådet, takker ja til en invitation. Marie
sender invitation ud.
3. DUF: Strategi for national organisationsudvikling
3.0

Dialog om DUFs strategi for national organisationsudvikling: understøttelse af
medlemsudviklingen samt udvikling af DUFs uddannelsestilbud (primært systemisk
proceskonsulentuddannelse)
Rune orienterede om baggrunden for DUFs initiativ til dialog om strategi for national
organisationsudvikling. DUFs styrelse har i 2011 vedtaget en treårig strategi for området
national organisationsudvikling. Den overordnede politiske målsætning for strategien lyder
”DUFs medlemsorganisationer er bedre til at nå egne udviklingsmål og møde foreningslivets
udfordringer og muligheder”.
For DUF er det vigtigt, at strategien implementeres i tæt samspil med
medlemsorganisationerne. Intentionen med denne dialog er at præsentere tilbud og rammer,
samt skitsere mulige tiltag indenfor DUFs uddannelsestilbud.
Konkret er målet 2% flere medlemmer i samrådsorganisationerne. ”Redskabet” er først og
fremmest organisationskonsulenterne – her er proceskonsulenterne helt centrale. Derfor har
DUF fokus på uddannelsen til systemisk proceskonsulent. Planen er, at DUF i løbet af
efteråret besøger de enkelte samrådsorganisationer og gennemfører interviews med
relevante nøglepersoner. Gennem indsamling af viden om de eksisterende
uddannelsestilbuds effekt, skabes der overblik over strategier og tiltag i organisationerne,
samt mulighed for synergi på tværs af organisationerne. Dette skal være udgangspunktet for
et udkast til nye uddannelsestilbud til medlemsorganisationerne.
Hvilke muligheder ser samrådsorganisationerne i samarbejdet?
Kirsten stillede spørgsmål til, hvorvidt samarbejdet kunne målrettes lokalt – konkret i forhold
til foreningsudviklingssituationen i Esbjerg (årets forening). Fokus vil først og fremmest være
på det nationale plan, hvorfor dette ikke er aktuelt. Men da udviklingen sker lokalt, er det
måske et område, DUF skal kigge på. Er der et særligt potentiale kan der måske findes
muligheder.
Mads pointerede at DDS har differentieret indsatserne i forhold til henholdsvis frafald og
tilgang i medlemmer. Et samarbejde er oplagt, når det skal afklares, hvilke tal der skal kigges
på: hvad er indikatorer på en gruppe med risiko for medlemsfald og hvilke redskaber skal
bruges til forskellige udfordringer i organisationerne.

Susanne påpegede, at vækst er interessant og at De grønne pigespejdere kan rekruttere
medlemmer, men at udfordringen ligger i fastholdelsen af medlemmer.
Fokus på tal er ved at blive for meget, sagde Signe Lund. I stedet bør fokus være på kvalitet:
fastholdelse af medlemmer og gode aktiviteter. Hos baptisterne handler det om fastholdelse
af frivillige ressourcer - børnene er der. Signe understregede desuden at baptisterne har
begrænsede ressourcer til interviews med DUF. Mads efterspurgte flere tal på tværs af
organisationerne – vi skal ikke væk fra tallene, men fokusere på de rigtige tal. Eksempelvis
kunne baggrundsvariable om befolkningen give et bedre billede af medlemssituationen i et
givet område, særligt i udkantsområder.
Rasmus fremhævede sammenlægninger og lukninger af grupper og at dette kunne være et
godt fokus. Kan man lægge grupper sammen og stadig holde fast i den lokale forankring?
Kirsten og Signe Bo gjorde opmærksom på, at et fokusområde også kunne være nye
medlemsformer, som eventmedlemsskab. Relevante spørgsmål kunne være om dette er en
god åbning i forhold til at vækste og hvordan eventmedlemmer konverteres til at blive
”rigtige” medlemmer. Et andet spørgsmål er om segmentering: vi vil gerne være flere, men
hvem vil vi gerne være flere af?
Uddannelsestilbud: systemisk proceskonsulentuddannelse
Bente forklarede, at evalueringerne fra uddannelsen er meget positive og det faglige udbytte
er stort og relevant, men at der har været få deltagere på det sidste. Skal uddannelsen
udvikles eller justeres? Pris og tidsforbrug?
Mads: Det har værdi for konsulenterne og organisationerne at de taler samme sprog gennem
samme uddannelse. Man skal fortsætte med at uddanne konsulenter, men i højere grad
tænke i en model, der egner sig til de frivilliges virkelighed (ikke til frivillige men til
konsulenter).
Susanne: Det er afgørende, at det udvikler dem personligt og at de bliver bedre til det de
laver til dagligt. Det skal være fagligt relevant.
Kirsten: Det er begrænset hvor mange konsulenter organisationerne har – mange har
allerede været gennem uddannelsen. Men det vil være en god idé med en
opfølgning/overbygning, der giver konsulenterne lejlighed til at videreudvikle værktøjer
baseret på de erfaringer, de har med konsulentjobbet i praksis.
Susanne: Uddannelsen er ensporet. Der er konsulenter, der ikke arbejder i dette felt eller som
allerede har uddannelsen. Hvad kan den suppleres med? (forslag: coaching, kommunikation)
Lars: Der bør være samspil mellem uddannelse og praktik – eksempelvis så konsulenter ikke
står tøvende overfor den opsøgende del af deres arbejde.
Angående pris og tid blev det diskuteret om en internatuddannelse skulle erstattes/suppleres
af en uddannelse på diplomniveau. Susanne påpegede at internatuddannelserne er dyre for
de små organisationer og at det måske ikke altid er det konsulenterne vil, når de har mange
aftenmøder.
4. Nyt fra DUF

4.0

Orientering om den politiske målsætning for U
Forslaget til politisk målsætning for U lød: ”DUF har skabt debat om det gode ungdomsliv og
derigennem sat fokus på medlemsorganisationernes værdi og betydning for unges
engagement i demokrati og foreninger.”
Forslaget skal behandles d. 1. september. Der skal vedtages nyt arbejdsområde ved næste
delegeretmøde. Forslaget er et kompromis mellem de forskellige forslag, som blev drøftet på
delegeretmødet og efterfølgende i Styrelsen. Samrådet udtrykte opbakning til forslaget og ros
til kompromiset.

4.1

DUFs arbejde med en ny Folkeoplysningslov
DUF lancerer sammen med aftenskolerne og DIF hjemmesiden www.folkeoplysningpolitik.nu.
Her kan man finde eksempler og gode spørgsmål, når der skal laves folkeoplysningspolitikker i
kommunerne. Opgaven for samrådsorganisationerne er lokalt at få beskrevet den fortsatte
dialog med kommunerne.
Angående folkeoplysningsbekendtgørelsen sender DUF høringssvar, hvor de efterspørger
præcisering af, hvad der kan betegnes som folkeoplysende foreningsarbejde, og hvad der er
ikke-tilskudsberettiget gudsdyrkelse. Samrådet støtter op om dette høringssvar.

4.2

Kandidater til DUFs styrelse
Samrådet stiller med kandidater fra KFUM og KFUK, De grønne pigespejdere, DDS og FDF.

5. Eventuelt
15. november: forberedende møde for DUF delegerede.
Næste ordinære samrådsmøde er d. 23. november.

