Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012

Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Mads Kolte-Olsen (Det Danske
Spejderkorps), Nina Hanberg og Susanne Ravn (De grønne pigespejdere), Jonas Bakkendrup Larsen og Karsten Carlo
Hansen (DUI-Leg og Virke), Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK i Danmark), Thomas Kirkeskov og Rasmus Bro
Henriksen (KFUM-Spejderne i Danmark) Ulrich Piltoft og Jeanet Flørnæss Fischer (FDF), Nanna Kjølholt (De Grønne
Pigespejdere, DUF styrelsesmedlem) Signe Bo (KFUM i Danmark, DUF formand)
Sekretariatet: Jette Holtze Inno (referent)
Afbud fra: Lars Mortensen (KFUM-Spejderne i Danmark, Friluftsrådets formand), Sarah Basnov, Signe Lund
Christensen (Danske Baptisters Spejderkorps), Marie Gro Svenstrup (Det Danske Spejderkorps, DUF styrelsesmedlem),
Ole Bjerglund Thomsen (KFUM og KFUK i Danmark) og Morten Krogsgaard (FDF, DUF styrelsesmedlem)

1. Forslag til dagsorden
1. Godkendelse af referat den 30. august 2012
2. DUFs Delegeretmøde den 1. december – til orientering
3. Børns Rettigheder – temadrøftelse
4. Orientering fra formanden
5. Miljøministerens initiativ til ny national friluftspolitik
6. Forslag til budget for landssamrådet i 2013 og foreløbigt regnskab for 2012
7. Forslag til mødeplan for landssamrådet i 2013
8. Tilbagemelding fra møde for Friluftsrådets kredsrepræsentanter og Sct. Georgs Gilder
den 3. november og temamøde for lokale samråd den 4. november til orientering
9. Status for regionale møder om folkeoplysning og værktøjskasse i start 2013, herunder
hvem deltager hvor
10. Orientering fra DUF
11. Evaluering af temadrøftelsen med henblik på planlægning af fremtidige møder
12. Forslag til punkter til næste møde
13. Eventuelt (ca. 5 min.)

2. Godkendelse af referat den 30. august 2012
Landssamrådet godkendte referatet uden kommentarer.
3. DUFs Delegeretmøde – til orientering
Alice Linning var mødeleder til det forberedende møde for DUFs delegerede, der blev afholdt den
13. november med ca. 30 delegerede. Til landssamrådets møde var udsendt dagsorden samt forslag
om udtalelse. Der var ikke behov for yderligere tiltag fra landssamrådet i forberedelsen til DUFs
Delegeretmøde den 1. december, idet hver organisation nu selv forbereder sig på mødet.
Landssamrådet tog den mundtlige orientering til efterretning.

4. Børns Rettigheder – temadrøftelse
Landssamrådet besluttede den 30. august 2012 at behandle børns rettigheder som et særskilt tema
på landssamrådets møde.
Temadrøftelsen var tredelt, således:
1. Børns rettigheder. Hvordan arbejder vi med det og hvor ser vi knaster? Oplæg ved
forbundsformand, Stig Møller i DUI-Leg og Virke.
2. Friluftsekspressen – et samarbejde mellem Det Danske Spejderkorps og Red Barnet – et
eksempel på at udøve børns rettigheder i praksis. Oplæg ved projektleder for
Friluftsekspressen, Bie Andersen i Det Danske Spejderkorps.
3. Kort præsentation af samrådsorganisationernes egne erfaringer med børns rettigheder.
På baggrund af temadrøftelsen besluttede Landssamrådet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal
arbejde frem i mod samrådsorganisationernes bidrag til 25-års markeringen af FNs
Børnekonvention i 2014.
Landssamrådet besluttede, at den sit møde den 28. januar 2013 behandler et forslag til
kommissorium for arbejdsgruppen. Landsamrådet bedes samtidig have forslag til kandidater til
arbejdsgruppen.

5. Orientering fra formanden
Alice Linning orienterede om, at Landssamrådet havde afgivet to høringssvar til Naturstyrelsen om
zonering godt hjulpet af Friluftsrådets formand samt høringssvar til Økonomi- og
Indenrigsministeriet om frikommuner, hvor svaret især lagde vægt på det fornuftige i, at arbejdsløse
og efterlønnere får mulighed for at være frivillige.
Landssamrådet havde opstillet to kandidater til Børnerådet inden for området ”Børns kultur- og
fritidsliv”. De var desværre ikke blevet udpeget til Børnerådet, der fra den 1. oktober 2012 har fået
Per Larsen som formand.
Sekretariatet havde deltaget i Frivilligrådets Årsmøde den 19. november 2012 og orienterer pr. mail.
Alice Linning orienterede om, at hun den 21. november 2012 havde deltaget i Friluftsrådets
medlemsmøde om de strategiske mål, der behandles på Friluftsrådets generalforsamling den 24.
april 2013.
Endelig opfordrede formanden til at landssamrådets medlemmer deltager i den online-undersøgelse,
som Center for Frivilligt Socialt Arbejde gennemfører, så samrådsorganisationerne også bliver
synlige.

6. Miljøministerens initiativ til ny national friluftspolitik – til drøftelse
Landssamrådet drøftede miljøministerens initiativ til ny national friluftspolitik og glædede sig over,
at alle samrådsorganisationer i første omgang er inviteret med til workshop den 30. november 2012.
Formanden var forhindret i at deltage og havde derfor bedt tidligere Landssamrådsformand, Sven
Krarup Nielsen om at deltage i workshoppen. Sekretariatet deltager også.
Landssamrådets indsats tager udgangspunkt i det politiske mål for Friluftsliv:
”Landssamrådet arbejder for at forbedre mulighederne for medlemsorganisationernes lokale
foreningers adgang til naturen og udvikling af lokale friluftsaktiviteter og -faciliteter.”
Som bilag var udsendt Naturstyrelsens udkast til proces- og tidsplan.
Landssamrådet drøftede betydningen af de efterfølgende netværk, og Landssamrådet pegede på
Thomas Vilstrup som et godt bud på en fælles kandidat. Landssamrådet var enig i, at vi gerne vil
repræsenteres i netværkene og evt. bud på andre kandidater kan sendes til sekretariatet.

7. Forslag til budget for landssamrådet i 2013 og foreløbigt regnskab for 2012 til godkendelse
Landssamrådet tog det foreløbige regnskab for 2012 til efterretning. Alle udgifter og indtægter er
pr. dato. Den primære udgift til Landssamrådet er personaleudgifter, hvor Projekt Foreningsvilkår
også medfinansierer løn.
Landssamrådet godkendte budgettet for 2013, dog således at posten ”kontingenter” i indtægter
nedskrives til niveauet for 2012 (= 194.000 kr. ).
Landssamrådet besluttede endvidere, at den på Landssamrådets møde den
26. august 2013 vil tage hul på drøftelserne til budget for 2014, og at den på sit møde den 14.
november 2013 vil drøfte effekten af et øget antal løntimer.
8. Forslag til mødeplan for landssamrådet i 2013 til godkendelse
Landssamrådsmøder besluttede følgende mødeplan for 2013:
Mandag den 28. januar
Tirsdag den 19. marts
Torsdag den 23. maj
Mandag den 26. august
Torsdag den 14. november
Der blev noteret et afbud fra Susanne Ravn til Landssamrådets møder den 28. januar og 19. marts
2013.
Møderne afholdes på Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10 og starter med spisning kl. 17.45 med
mødestart kl. 18.30 – 21.30.

Landssamrådet besluttede endvidere at afholde følgende møder vedr. DUF:
Tirsdag den 8. oktober et kort møde for DUFs delegationsledere (pga. valgår).
Mandag den 18. november kl. 17.45 – 21.30 et forberedende møde for de delegerede.

9. Tilbagemelding fra møde for Friluftsrådets kredsrepræsentanter og Sct. Georgs Gilder
den 3. november og temamøde for lokale samråd den 4. november til orientering
Landssamrådet tog den skriftlige tilbagemelding til efterretning om de afholdte møder.
Landssamrådet bakkede op om, at der afholdes et landsdækkende møde for de lokale samråd og
friluftsrådets kredsrepræsentanter lørdag den 2. november 2013, dog således at arbejdsgruppen
overvejer muligheden for at afholde to regionale møder, og at programmet indeholder både noget
fælles og noget separat for de to forskellige målgrupper.

10. Status for regionale møder om folkeoplysning og værktøjskasse i start 2013, herunder
hvem deltager hvor
Landssamrådet tog den mundtlige status til efterretning og besluttede, at såfremt der er 25
tilmeldte er følgende mødeleder og ”vært” for mødet:
Aalborg tirsdag den 22. januar 2013. Mødeleder Alice Linning (Sted: Sofiendalsvej 98, Aalborg hos
DDS).
Herning torsdag den 7. februar 2013. Mødeleder Kirsten Lund Larsen (Sted: Brændgårdvej 18,
7400 Herning hos KFUM og KFUK)
Middelfart tirsdag den 26. februar 2013. Mødeleder Karsten Carlo Hansen
Høje Taastrup tirsdag den 5. marts 2013 Mødeleder Nina Hanberg (Sted: Charlottegårdsvej 2 B,
2640 Hedehusene i FDF-Huset)
Vordingborg torsdag den 7. marts 2013 Mødeleder Karsten Carlo Hansen evt. Jeanet Flørnæss
Fischer.
Opgaven som mødeleder består af at byde velkommen, fortælle kort om landssamrådet, præsentere
værktøjskassen fra Projekt Foreningsvilkår, kvalificere aftenens debatter, herunder binde sløjfer på
drøftelserne. Til brug for opgaven udarbejder sekretariatet en drejebog til mødelederen.

11. Orientering fra DUF
Formanden for DUF, Signe Bo orienterede om, at som opfølgning på landssamrådets møde den 6.
juni 2012 nu var udarbejdet til sekretariatet et årshjul for DUF, der indeholder de væsentligste
problemstillinger til brug for planlægning af landssamrådets møder i 2013.
Signe Bo orienterede om deltagelse i Frivilligrådets Årsmøde, DUFs regnskab for 2012 og
Kulturministeriets kulturstøtte.

12. Evaluering af temadrøftelsen med henblik på planlægning af fremtidige møder
Landssamrådet gav udtryk for, at temadrøftelser giver mening, når der er rum og plads til det.
Temadrøftelser kan også være anledning til at nedsætte arbejdsgrupper.

13. Forslag til punkter til næste møde
Forslag til kommissorium for arbejdsgruppe om FNs Børnekonvention.

14. Eventuelt
Forbundssekretær for DUI-Leg og Virke, Jonas Bakkendrup Larsen oplyste, at han stopper i DUILeg og Virke og derfor i det nye år stopper i Landssamrådet.

