Referat fra møde i Landssamrådet
Onsdag d. 5. januar 2011
Til stede:

Susanne Ravn (De grønne pigespejdere)
Nina Hanberg (De grønne pigespejdere)
Ulrich Piltoft (FDF)
Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE)
Signe Lund Christensen (DBS)
Signe Bo (KFUM og KFUK)
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)
Niels Johan Geil (KFUM-spejderne)
Sven Krarup Nielsen (DDS)
Alice Linning (DDS)
Connie Schneider (DBS)
Rune Siglev (næstformand, DUF)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)
Marie Stissing Jensen (Samrådssekretær)

Afbud fra:

Kristoffer Okholm-Naut (DUI-LEG og VIRKE)
Mads Kolte-Olsen (DDS)
Henrik Madsen (KFUM-spejderne)
Mathias Faaborg (DUF styrelse, DDS)
Peter Bøgh (DUF styrelse, DUI-LEG og VIRKE)
Jonas Kolby (DUF styrelse, FDF)

1. Dagsorden og referat
1.0
Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af
dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.
Punkt 3.3 ’Nyt fra Friluftsrådet’ rykkes op før punkt 3.0, ’Nyt fra sekretariatet’. Nye punkter på
dagsordenen skal sendes ud i bedre tid.
Kl. 18:30
2. Korte nyheder fra organisationerne max 3 minutter til hver.
KFUM-spejderne
Det går godt.
DDS
Det går godt. DDS har opfordret samtlige grupper og divisioner til at gå i dialog med folketingsmedlemmer
angående folkeoplysningsloven. Enkelte grupper har været i direkte dialog. Der er stor opmærksomhed
omkring at være spejdernes ambassadør blandt folketingsmedlemmer.
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DUI-LEG og VIRKE
DUI har gjort DUI børneambassadørerne opmærksom på betydningen af en ændring af
folkeoplysningsloven for foreningerne. Helle Thorning-Schmidt har givet et interview, hvor hun
understreger vigtigheden af støtten til foreningslivet.
DBS
Det går godt.
FDF
FDF har haft et spændende Landsmøde 19.-21. november 2010. Indholdsdelen: skjorte, mærker,
folkeoplysningsloven og regeringens pointsystem. Det var en positiv oplevelse at se 75 personer på
talerstolen. Debat- og indholdsmæssigt var der gejst og mødet var en succes. Der var en god aldersmæssig
fordeling blandt nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Allan stopper nok i samrådet da han er blevet kasserer i
FDF. FDF har landslejr til sommer med besøg af dronningen.
KFUM og KFUK
KFUM og KFUK i Esbjerg har modtaget DUFs foreningspris.
Pigespejderne
Det går godt.
Kl. 18:55
3. Aktuelle sager
3.0
Nyt fra Friluftsrådet v. Lars Mortensen
Lars Mortensen orienterede om Friluftsrådets strategiproces bestyrelsen. Der arbejdes pt.
med succeskriterier og måleparametre. Arbejdet med at formulere Friluftsrådets mission og
vision skal til at begynde. Bud på succeskriterier, måleparametre, mission og vision skal
præsenteres på generalforsamlingen, hvorefter inddragelse af organisationerne sættes i
gang. Friluftsrådet har ansat en konsulent (Michael Brinch Petersen), som skal facilitere
processen.
Friluftsrådet er meget opmærksom på regeringens lovgivning, herunder særligt sagen om
forhøjelse af klagegebyr til naturklagenævnet, Grøn Vækst (om dyrkningsfri bræmmer) og
planloven.
Friluftsrådet har repræsentanter i Skovpolitisk udvalg, hvor de bl.a. arbejder for et bredt
perspektiv i dansk skovbrug, herunder sociale aspekter som friluftsliv i skovene. Friluftsrådet
oplever desværre at det er svært at komme til orde, da udvalget domineres af dem, der laver
produktion i skovene.
Friluftsrådet giver mulighed for at søge tilskud til temamøder (temaet 2011 er adgang og
adfærd). Lars opfordrer Samrådets organisationer til at afholde sådanne temamøder.
Naturens Dag 2010 vandt Danmarks Kommunikationsforenings kommunikationspris.
3.1

Nyt fra sekretariatet v. Marie Stissing Jensen
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Marie orienterede om status på kontakt til lokale BUS. I juli 2010 blev der udsendt et
spørgeskema til sekretariatets lokale kontaktpersoner. Der er modtaget 27 besvarelser.
Besvarelserne giver Samrådet et billede af de lokale samråds sammensætning, aktivitet og
fokusområder. Disse informationer skal bl.a. hjælpe til at forbedre kommunikationen mellem
landssamrådet og de lokale BUS og gøre hjemmeside og nyhedsbrev mere relevant for de
lokale BUS.
3.2

Status for Samrådets Projekt Foreningsvilkår v. Susanne Ravn
Der er et stillingsopslag om deltidsstilling som projektleder klar i løbet af uge 2. D. 26. januar
afholdes et seminar for konsulenter med præsentation af projektet.

3.2

Trængte lokalforeninger
Status fra udvalg nedsat ved samrådsmødet d. 16. november 2010. DDS og KFUM og KFUK
har meldt tilbage til Sven indtil videre. Dette er lidt for tyndt, hvis udvalget skal tages seriøst.
Rune pointerede at dette er noget, DUF har prioriteret og at trængte lokalforeninger skal
findes nu. Ulrich efterspurgte en tydeligere definition af opgaven. Der er tale om
vidensopsøgning/afdækning af trængte lokalforeninger. Der var enighed om at rykke på
arbejdet.

3.4

Nyt fra DUF v. Rune Siglev
Rune orienterede om:
• DUFs politiske arbejde med Folkeoplysningsloven
o Muligheden for deputation i uddannelsesudvalget 1. eller 8. marts blev
drøftet. Det bliver en tirsdag, kl. 14, i ca. 15 min. Marianne Karstensen,
spejderchef i DDS, vil arbejde med at få sammensat en delegation til at
foretræde for uddannelsesudvalget - gerne den 1. marts.
o Der var generelt ros til DUFs arbejde med Folkeoplysningsloven.
• Den nye strategi for national organisationsudvikling
• Revision af Tipsloven
• Tipsudvalgets drøftelser om 2-årige modtagere får del i evt. takstforhøjelser
• Udpegning af medlemmer til følgegruppe for nordisk og europæiske samarbejde
o Opfordring til at indstille personer. Deadline 17. januar.
• DUF delegeretmøde 2010. Der var en kommentar om debatkulturen på
delegeretmødet. Ellers generelt ros og ingen yderligere kommentarer.

3.5

Ændring af Folkeoplysningsloven (Opfølgning fra samrådsmøde d. 16. november 2010)
Det forventes at loven kommer i høring med 14 dages svartid.
Folkeoplysningsloven bliver ikke udsendt til høring tirsdag d. 11. januar, da det
lovforberedende arbejde er forsinket. Der var enighed om at alle organisationer udarbejder
høringssvar, når forslaget kommer i høring.

3.6

Genforhandling af lokalaftaler mellem Samrådet og Friluftsrådet
Sven og Marie deltager i forhandlingerne, men ønsker som minimum én ekstra deltager fra
samrådsorganisationerne. Henrik Madsen vil gerne deltage.
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Kl. 20:30
4. Temadrøftelse
4.0

Lederakademi v. Nina Hanberg
Nina forklarede, hvordan idrætten har sat sig på lederuddannelse i Gladsaxe kommune og nu
er med til at uddanne kommunens spejderledere. Kurserne er store i Gladsaxe kommune, og
spejderlederne får således idrættens opskrift på en leder. Er dette en problemstilling som skal
løftes i Samrådet? Efterfølgende debat:
Uddannelsen varetages af samrådsorganisationerne hver især og skal ikke løftes i Samrådet.
Det er dog en positiv udvikling, at medlemmerne kommer med på hinandens kurser.
Foreningslederakademi kan muligvis give mening i forbindelse med Projekt Foreningsvilkår
eller konsulentseminar.

Kl. 20:45
5. Eventuelt
Dato for forberedende møde til DUF delegeret møde 2011 bliver tirsdag d. 15. november.
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