
Referat for Landssamrådsmøde den 29. marts 2012 

 

 

 

 

Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg (De Grønne Pigespejdere), Signe 

Lund Christensen og Connie Schneider (Danske Baptisters Spejderkorps), Jonas Bakkendrup Larsen (DUI-Leg og Virke), Kirsten 

Lund Larsen (KFUM og KFUK i Danmark), Thomas Kirkeskov og Rasmus Bro Henriksen (KFUM- Spejderne  i Danmark), Jonas 

Kolby (FDF, DUF styrelsesmedlem), Marie Gro Svenstrup (Det Danske Spejderkorps, DUF styrelsesmedlem), Nanna Kjølholt (De 

Grønne Pigespejdere, DUF styrelsesmedlem) Signe Bo (KFUM i Danmark, DUF formand),  

Sekretariatet: Frederik Fredslund-Andersen og Jette Holtze Inno (referent) 

 

Nana Kjølholt deltog fra punkt 5. Mads Kolte-Olsen deltog under punkt 8. 

Bente Ryberg og Sune Christian Lodal fra DUF deltog under punkt 5.  

 

Afbud fra: Jeanet Flørnett Fischer (FDF), Karsten Carlo Hansen (DUI-Leg og Virke), Susanne Ravn (De Grønne Pigespejdere), Lars 

Mortensen (KFUM-Spejderne, Friluftsrådet formand), Ole Bjerglund Thomsen (KFUM og KFUK i Danmark) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Landssamrådet godkendte dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat den 30. januar 2012 

Landssamrådet godkendte referat med den ændring, at der under punkt 2.2. skal slettes en 

kursivering ved Kristoffer Okholm-Naut.  

 

3. Orientering fra formanden 

 

Status for Projekt Foreningsvilkår 

Der var udsendt en skriftlig orientering om status for Projekt Foreningsvilkår. Det blev bl.a. oplyst, 

at der er 13 forandringsagenter i 7 kommuner (Mariagerfjord, Holstebro, Aarhus, Odense, Allerød, 

Odsherred og Roskilde). DUF har godkendt, at projektperioden forlænges med fire måneder, dvs. 

afsluttes den 30. juni 2013.  

 

Der bliver frem til sommer sat fokus på udvikling af værktøjskasse, og så bliver Spejdernes Lejr 

2012 brugt som løftestang for de lokale samråd. Endelig er fokus frem til sommer også støtte til 

forandringsagenterne og deres projekter. 

 

Medlemsorganisationerne opfordres til at finde flere agenter, som f.eks. kan deltage i næste del af 

ledelseskurset, der afholdes den 1. – 3. juni 2012.  

 

Status for bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger m.v. 

Der var også udsendt en skriftlig orientering om Beredskabsstyrelsens forslag til bekendtgørelse om 

brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, haveaffald og bål m.v. 

 



Landssamrådet har i første omgang afgivet sine kommentarer til Friluftsrådet, der fik 

bekendtgørelsen i ”forhøring”.  

 

Beredskabsstyrelsen har nu sendt forslaget til officiel høring med deadline den 13. april. 

Sekretariatet varslede Landssamrådet om en skriftlig høringsrunde. 

 

Høringssvar til EU’s kommissionens forslag – ingen kommentarer 

Landssamrådet har modtaget fra Kulturministeriet forslag fra EU's kommissionens forslag om 

Rådets forordning om oprettelse af programmet ”Europa for Borgerne” 2014 – 2020, som har 

modtaget en kvittering om, at vi har modtaget, og at vi har ingen kommentarer.  

DUF, DIF eller Frivilligrådet afgav heller ikke høringssvar. 

Genoptryk af ”Overnatning i det fri”  

Det er besluttet at genoptrykke publikationen ”Overnatning i det Fri” efter anbefaling fra 

Landssamrådets repræsentant Rune Havgaard Sørensen. Oplysningerne kan også findes på 

www.friluftskortet.dk. 

 

Det er et samarbejde mellem: Campingrådet, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Forening for Rosport, Dansk 

Islandshesteforening, Dansk Vandrelaug, Foreningen Frie Fugle, Friluftsrådet, Dansk Kano og Kajak 

Forbund og Landssamrådet.  

Hver organisation stiller med en underskudsgaranti på 8000 kr.  

Bogen udkommer medio april til 139 kr. 

 

4. Godkendelse af regnskab for 2011  

 

Regnskabet for 2011 var udsendt som bilag. Landssamrådet godkendte regnskabet, dog med den 

bemærkning, at der for regnskabet af Projekt Foreningsvilkår under indtægter skal stå ordet ”kredit” 

(og ikke ”debit). Det samlede resultat er korrekt. 

Der var et ønske om, at Landssamrådet gerne ville se de samlede udgifter til lønudgifter i fremtidige 

regnskaber. Det blev taget til efterretning. 

 

5. DUF og Samrådets arbejde med foreningsvilkår samt Politik for Samrådets 

repræsentanter i DUF – principbeslutning om finansiering af mødeaktiviteter 

 

Politik for Samrådets repræsentanter i DUF – principbeslutning om finansiering af mødeaktiviteter 

Der var udsendt et skriftligt bilag til DUFs forslag om principbeslutning om finansiering af 

mødeaktiviteter, som Signe Bo uddybede. 

http://www.friluftskortet.dk/


 

Forslaget var, at Landssamrådet skulle bevilge 2000 kr. til fortæring over de næste to år til en 

møderække for DUFs styrelse og dets repræsentanter. Formålet med møderækken er koordinering 

og talentudvikling. 

 

Landssamrådet bakkede op om initiativet og godkendte bevilling på i alt 2000 kr. til fortæring 

gældende for budget 2012 og 2013, således at der for budget 2012 blev godkendt en budgetændring 

på 1000 kr. (pengene findes i budgetposten ”revision”, da udgift til revision afholdes af den 

forening, der har formandskabet for Landssamrådet).   

 

DUF og Samrådets arbejde med foreningsvilkår 

Der var desuden eftersendt et bilag fra DUF om ”DUF og Samrådets arbejde med foreningsvilkår: 

hvordan bruger vi bedst de samlede ressourcer?”  

 

Bente Ryberg og Sune Christian Lodal fra DUF introducerede notatet med indledende 

bemærkninger om status for udarbejdelsen af lokale folkeoplysningspolitikker, som er gennemført i 

ca. 50 kommuner. DUF har indledt en analyse i samarbejde med Fritid og Samfund, som har til 

formål at klarlægge status, og et fokusområde er, hvordan (og om) kommunerne anvender 

brugerinddragelse. DUF vil meget gerne høre om både succeshistorier ude i kommunerne (f.eks. 

hvor har samarbejdet været rigtig godt), som kan tjene til inspiration til de kommuner, hvor det 

fungerer mindre godt eller hvor arbejdet med folkeoplysningspolitik endnu ikke er startet.  

 

DUF og Landssamrådet var enige om, at det er vigtigt at indsamle erfaringer med politikkerne 

lokalt. DUF og Landssamrådet aftalte derfor, at DUF v/ Sune udarbejder en tekst, som kan 

anvendes af Landssamrådet (til Nyhedsbrevet og hjemmesiden) og til medlemsorganisationernes 

egne hjemmesider. Sekretariatet koordinerer erfaringer fra de lokale samråd og videresender til 

DUF. 

 

DUF og Landssamrådet var enige om, at de lokale samråd er et indsatsområde for Landssamrådet.  

 

DUF gjorde opmærksom på, at folkeoplysningsloven nu lovgivningsmæssigt forvaltes af 

Kulturministeriet ved kulturminister Uffe Elbæk, hvorfor medlemsorganisationerne kunne overveje 

at invitere ministeren på besøg til børne- og unge arrangementer. 

 

6. Revideret forslag til Landssamrådets forretningsorden til godkendelse 

 

Der var udsendt bilag med forslag til revideret forretningsorden. 

 

Den vedlagte forretningsorden er godkendt dog med følgende ændringer: 

  Afsnittet ”Formandskabet” punkt 5 ændres til 2014 – 2015 og punkt 6 ændres til 2016 – 

2017 



 Afsnittet ”Sammensætning”/ Gæsterne/ første prik ændres ”En af medlemsorganisationernes 

repræsentanter …” til ”medlemsorganisationernes repræsentanter…”.  

 

Den godkendte forretningsorden eftersendes og lægges på www.samraadet.dk. 

 

7. Landssamrådets politiske mål til godkendelse 

 

Der var udsendt et skriftligt bilag, som fulgte op på Landssamrådets drøftelse på mødet den 30. 

januar 2012. 

 

Der var en drøftelse af, hvad det betyder at støtte/ styrke ”medlemsorganisationernes lokale 

foreninger”. Der var enighed om, at midlet til at gennemføre det kan bl.a. være de lokale samråd.  

 

Landssamrådet besluttede følgende fire politiske mål:  

 

 

Folkeoplysning 

Landssamrådet styrker samrådsorganisationernes lokale foreninger i deres folkeoplysende arbejde og spiller 

en aktiv rolle på nationalt plan i forhold til udvikling af folkeoplysningsområdet i Danmark. 

 

Frivillighed 

Landssamrådet støtter medlemsorganisationernes lokale foreninger med at synliggøre og anerkende den 

frivillige indsats, der udføres lokalt til fordel for samfundet.     

 

Børn og unge 

Landssamrådet støtter medlemsorganisationernes lokale foreninger med at udvikle børn og unge til 

ansvarlige og selvstændige mennesker, som tager aktivt ansvar for et demokratisk samfund.  

 

Friluftsliv 

Landssamrådet arbejder for at forbedre mulighederne for medlemsorganisationernes lokale foreningers 

adgang til naturen og udvikling af lokale friluftsaktiviteter og -faciliteter.  

 

 

8. Landssamrådets handlingsplan til drøftelse  

 

Der var udsendt et forslag til handlingsplan, den nuværende handlingsplan samt et statuspapir for 

denne.  

 

Formålet med punktet var en drøftelse af, hvilke handlinger skal knyttes til hvert enkelt politisk 

mål. Sekretariatet havde tilrettelagt en proces, hvor alle diskuterede de fire politiske mål. Forslagene 

blev skrevet ned, da de danner baggrund for et forslag til kommende handlingsplan. 

 

Landssamrådet besluttede, at punktet behandles på næste landssamrådsmøde den 6. juni, hvor 

handlingsplanen er til godkendelse.  

 



Landssamrådet besluttede, at forslaget skal inkludere en tidsplan for, hvornår handlingerne udføres, 

og at der er en indikation af prioritering af målene. 

 

 

 

9. Fælles DHL-Stafet – forslag fra KFUM og KFUK i Danmark  

 

Der var udsendt et skriftligt bilag fra KFUM og KFUK, som Kirsten uddybede.  

 

Landssamrådet bakkede op om DHL Stafetten som en god anledning til et socialt arrangement for 

arbejdspladserne, hvorfor de enkelte medlemsorganisationer melder initiativet ud og KFUK og 

KFUM i Danmark koordinerer vores deltagelse, bestiller fælles telt, grill m.v. og fortæller, hvilken 

dag, vi skal løbe.  

 

Landssamrådet besluttede, at punktet behandles igen den 6. juni.  

 

 

10. Orientering fra DUF  

 

Signe Bo oplyste, at hun fremover vil orientere med skriftlige meddelelser, som man kan 

kommentere på mødet, såfremt der er behov.  

 

Signe Bo orienterede om status for  

 Indsatsområder Ungdom (U) og Demokrati (D).  

 Udlodningsloven. Sekretariatet supplerede med oplysning om, at der informeres om status i 

Nyhedsbrevet. 

 Nationalt Center for Folkeoplysning, hvor DUF sammen med idræt og aftenskoler drøfter 

beliggenhed og dets faglige indhold.  

 

 

11. Orientering fra Friluftsrådet 

 

Der var ingen orientering fra Friluftsrådet, da Lars Mortensen havde meldt afbud til mødet. 

Sekretariatet orienterer om medlemskonferencen den 20. marts i nyhedsbrevet. Generalforsamling 

afholdes den 26. april.  

 

 

12. Forslag til punkter til næste møde den 06.06.12  

 

Landssamrådet besluttede, at der er foreløbig er følgende punkter: 

 Handlingsplan 2012 – 2014 til godkendelse 

 Fælles DHL – stafet v/ KFUM og KFUK i Danmark til godkendelse 



 Lokale folkeoplysningspolitikker v/ DUF  

 Rammebudget og U strategi v/ DUF  

 Opgørelse af medlemstal til drøftelse (notat som bilag udarbejdes af generalsekretærerne)  

 

 

13. Eventuelt 

 

Landssamrådet udtrykte forskellige ønsker til, hvordan man ønsker at modtage mødematerialet. 

Sekretariatet arbejder videre med at optimere dette.  

 

Sekretariatet orienterede om, at der har været afholdt møde på tværs af medlemsorganisationerne 

med DUF, hvor Jette også havde deltaget. Problemstillingen er, at 4-5 kommuner vil tvinge 

foreningslivet til at anvende et bestemt medlemssystem. Sekretariatet og DUF holder øje med 

problemstillingen og hvilke tiltag, der evt. er behov for. 

 

Næste møde er den 6. juni med spisning kl. 17.45 og mødestart kl. 18.30, Arsenalvej 10. 

 


