
Referat for Landssamrådsmøde den 6. juni 2012 

 

 

 

 

Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Mads Kolte-Olsen (Det Danske Spejderkorps), 

Nina Hanberg og Susanne Ravn (De Grønne Pigespejdere), Signe Lund Christensen (Danske Baptisters Spejderkorps), Karsten Carlo 

Hansen (DUI-Leg og Virke), Kirsten Lund Larsen og Ole Bjerglund Thomsen (KFUM og KFUK i Danmark), Thomas Kirkeskov og 

Rasmus Bro Henriksen (KFUM-Spejderne i Danmark), Jeanet Flørnæss Fischer (FDF), Jonas Kolby (FDF, DUF styrelsesmedlem), 

Marie Gro Svenstrup (Det Danske Spejderkorps, DUF styrelsesmedlem), Nanna Kjølholt (De Grønne Pigespejdere, DUF 

styrelsesmedlem). 

 

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

 

Afbud fra: Jonas Bakkendrup Larsen (DUI Leg og Virke), Ulrich Piltoft (FDF), Sarah Basnov (Danske Baptister Spejderkorps), 

Lars Mortensen (KFUM-Spejderne i Danmark, Friluftsrådets formand), Signe Bo (KFUM i Danmark, DUF formand).  

 

Mødet blev afholdt fra kl. 18.30 – 21.10 hos KFUM-Spejderne. 

 

1. Forslag til dagsorden 

1. Forslag til dagsorden (ca. 5 min.) 

2. Godkendelse af referat den 29.03.12 (ca. 5 min.) 

3. Orientering fra formanden (ca. 10 min.) 

4. Spejdernes Lejr (invitation til reception 25/07 og aktiviteter) til godkendelse (ca. 10 min.) 

5. Projekt Foreningsvilkår og værktøjskassen til orientering (ca. 15 min.). Mundtlig præsentation ved 

sekretariatet. 

6. Regionale møder om værktøjskassen til godkendelse (ca. 15 min.) 

7. Fælles møde med Friluftsrådets repræsentanter afholdes af landssamrådet til godkendelse (10 min.) 

8. Handlingsplan 2012 – 2014 til godkendelse (ca. 30 min.) 

9. Fælles DHL – stafet v/ KFUM og KFUK i Danmark til orientering (5 min.) 

10. Invitation til Friluftsrådets medlemsorganisationer til nyt indsatsområde: kulturmiljøer. Udpegning af 

repræsentanter til styregruppen til drøftelse (5 min.) 

11. Skriftlig orientering fra DUF om rammebudget og U Strategi. 

12. Forslag til punkter til næste møde (ca. 5 min.) 

13. Eventuelt (ca. 5 min.) 

 

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat den 29. marts 2012  

 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Orientering fra formanden 

 Alice orienterede om, at Danske Baptisters Spejderkorps havde valgt Sarah Basnov til at 

være nyt medlem af landssamrådet, således at hun erstatter Connie Schneider.  

 Landssamrådets høringssvar til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger v/ 

afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. var afleveret rettidigt til 

Beredsskabsstyrelsen, og vi afventer nu svar. 



 Odsherred har fået nyt lokalt samråd med hjælp fra frivillige forandringsagenter fra Projekt 

Foreningsvilkår. Andre lokale samråd på vej.  

 Sekretariatet v/ Jette har deltaget i Socialministeriets seminarrække om barrierer for 

frivillighed og har pr. mail orienteret om dette. Jette er inviteret til at deltage i Frivilligrådets 

erfa-gruppe om ”frivillige i det grønne”.  

 Rapport fra Århus mailes efterfølgende til inspiration for, hvordan vi på tværs af korpsene 

kan kommunikere eksternt.  

 

 

4. Spejdernes Lejr (invitation til reception 25/07 og aktiviteter) til godkendelse  

 

Landssamrådet besluttede, at sekretariatet koordinerer en samlet besked om landssamrådets 

deltagelse i reception den 25. juli kl. 15. 

 

Landssamrådet besluttede, at sekretariatet arbejder med følgende handlinger i fbm. Spejdernes Lejr: 

 Information til kvarterskoordinatorerne bl.a. om forandringsagenterne kan hjælpe med at 

kontakte de borgmestre, der endnu ikke har givet tilsagn om deltagelse. 

 Afholdelse af netværksmøde/ reception mandag den 23. juli kl. 20 i mediecentret for lokale 

samrådsrepræsentanter, forandringsagenter og landssamrådet. 

 Indsamling af viden om lokale samarbejdsforhold med kommunen og eksempler på gode 

partnerskaber. 

 Nyhedsbrev før og efter Spejdernes Lejr.  

 

 

5. Projekt Foreningsvilkår og værktøjskassen til orientering  

 

Der var en mundtlig orientering fra sekretariatet v/ Frederik og Jette om status for Projekt 

Foreningsvilkår og værktøjskassen.  

 

Der er 12 forandringsagenter, der arbejder i teams i 9 kommuner. Arbejdet foregår i et mangfoldigt 

og udfordrende landskab af mange forskellige lokalforeninger med forskelligartede kommunale 

vilkår og samarbejdsforhold og ligeså forskelligartede lokale samråd. De foreløbige erfaringer er, at 

projekterne kommer bedst fra start, når der er både er lokal interesse og vilje fra flere 

lokalforeninger/ frivillige og en reel interesse fra kommunens side.  

 

”Værktøjskassen” er under udvikling med hjælp fra projektgruppen, forandringsagenterne og et 

digitalt kommunikationsbureau. Den forventes færdigudviklet i slut august. Værktøjskassen har til 

formål at hjælpe lokalforeningerne med at positionere sig lokalt og griber udfordringen an med 5 

temaer, der giver inspiration til at arbejde med: 

 Værdier; hvordan bliver det tydeligere, hvem vi er? 

 Synlighed; hvordan bliver vores aktiviteter synlige? 



 Kommunikation; hvordan kommunikerer vi på forskellige platforme? 

 Partnerskaber; hvordan samarbejder vi med andre?  

 Politik; hvordan bruger vi kommunen? 

Sekretariatet samarbejder tæt med DUF bl.a. om (mikro)partnerskaber.  

Værktøjskassen får sin egen hjemmeside, som medlemsorganisationerne og samrådet kan henvise 

til med et banner på egen hjemmeside. Medlemsorganisationerne bekræftede, at de på forskellig vis 

vil bakke op om markedsføring af værktøjskassen.  

 

6. Regionale møder om værktøjskassen til godkendelse 

 

Landssamrådet besluttede, at sekretariatet afholder fem fyraftensmøder fra kl. 19 – 21.30 i efteråret 

for de lokale samråd med fokus på værktøjskassen i Projekt Foreningsvilkår samt opsamling på 

arbejdet med den nye folkeoplysningspolitik. Sekretariatet blev bedt om at overveje, om møderne 

også skulle udbydes til andre DUF-organisationer.  

 

Landssamrådet bakkede op om, at når mødetidspunkterne var kendt, så vil landssamrådets 

repræsentanter forsøge at dele møderne i mellem sig.  

 

 

7. Fælles møde med Friluftsrådets repræsentanter afholdes af landssamrådet til 

godkendelse 

 

Landssamrådet besluttede, at landssamrådet afholder et fælles møde i trekants-området den 3. 

november for landssamrådets medlemsorganisationers kredsrepræsentanter i koordination med de to 

eksisterende tovholdere.  

 

Formålet med mødet er at styrke netværk blandt samrådsrepræsentanterne, sådan at 

repræsentanterne står stærkere i Friluftsrådets kredse og når der f.eks. er høringssvar. Der er ikke 

økonomi forbundet med afholdelse af mødet, da der skal søges midler fra Friluftsrådet. Deltagernes 

transport dækkes dog ikke.  

 

 

8. Handlingsplan 2012 – 2014 til godkendelse  

 

Landssamrådet besluttede handlingsplanen med følgende ændringer: 

 

Folkeoplysning; under rubrikken ”Hvad gør vi” tilføjes handlingen ”Projekt Foreningsvilkår”. 

Frivillighed; under rubrikken ”Hvad gør vi” slettes handlingen ”undersøge mulighed for opstart af 

fælles forskningsprojekt”. Til handlingen ”Formidling af (mikro)partnerskaber med kommunen, 

andre foreninger, virksomheder” tilføjes i parentes ”Projekt Foreningsvilkår”.  



Børn og unge; under rubrikken ”Hvad vil vi” ændres ”Tale børn og unges stemme” til ”Arbejde for 

at børns stemmer bliver hørt” og under rubrikken ”Hvad gør vi” slettes handlingen ”Deltagelse i 

DUFs Delegeretmøde” og erstattes af handlingerne ”Følge DUFs arbejde tæt og kommende 

strategiproces” og ”Afholde møde for DUFs samrådsrepræsentanter for at styrke og koordinere 

fællesskab”. 

Friluftsliv; Under rubrikken ”Hvad gør vi” slettes handlingen ”Opsøge partnerskaber der kan 

understøtte en børne- og unge frilufts-dagsorden” og erstattes af handlingen ”Afdække muligheder 

for partnerskaber der kan understøtte en børne- og unge friluftsdagsorden”. 

 

Handlingsplanen vedlægges som bilag, hvor ændringerne er skrevet ind. 

 

Landssamrådet besluttede at drøfte status for handlingsplanens indsatser på mødet den 22. 

november.  

 

Landssamrådet besluttede, at den på sit møde den 22. november vil have en temadrøftelse om børns 

rettigheder.  

 

 

9. Fælles DHL – stafet v/ KFUM og KFUK i Danmark til orientering 

 

Kirsten oplyste, at den fælles DHL stafet er i Fælledparken mandag den 27. august. Hver 

organisation sørger selv for tilmelding, mens KFUM og KFUK sørger for telt og madvarer.  

 

 

10. Invitation til Friluftsrådets medlemsorganisationer til nyt indsatsområde: 

kulturmiljøer. Udpegning af repræsentanter til styregruppen til drøftelse (5 min.) 

 

Landssamrådet besluttede at undersøge, om de har repræsentanter til Friluftsrådets styregruppe om 

kulturmiljøer, og at sekretariatet melder tilbage til Friluftsrådet.  

 

 

11. Skriftlig orientering fra DUF  

 

Der blev omdelt en skriftlig orientering fra DUF, som Jonas Kolby uddybede. Landssamrådet 

opfordrede DUF til aktivt at spille ind med punkter til landssamrådets dagsorden, sådan at 

væsentlige problemstillinger kan drøftes i landssamrådet. Landssamrådet opfordrede DUF til at 

udarbejde et årshjul, sådan at det er nemmere at følge op på strategier m.v. 

 

  



 

12. Forslag til punkter til næste møde 

 

Der var følgende forslag til næste landssamrådsmøde den 30. august: 

 Temadrøftelse om lokal medlemsudvikling med deltagelse af DUF.  

 Spejdernes Lejr – status, 

 Regional møderække om værktøjskasse m.v. (tid og sted) 

 Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen om kulturmiljøer. 

 

 

13. Eventuelt 

 

Jonas Kolby oplyste, at han stopper i DUFs styrelse, da han er blevet bedt om at være formand for 

FDF. Det betyder også, at han stopper i landssamrådet og erstattes af Morten Haarsgaard.   

 

Karsten Carlo Hansen oplyste om landsmødet for DUI-Leg og virke.  

 

Nanna Kjølholt opfordrede til, at landssamrådets hjemmeside gør reklame for lidt atypiske 

arrangementer for frivillige f.eks. festival for frivillige i København den 16. juni.  

 

Landssamrådet opfordrede til, at mødemateriale udsendes som pdf bilag.  

 

 

 

 

 

 

Næste landssamrådsmøde er den 30. august 

Spisning kl. 17.45. Mødestart kl. 18.30 

Sted: Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10 

 

 

 


