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Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013

Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Bie Andersen (Det Danske Spejderkorps), Nina
Hanberg (De grønne pigespejdere), Louise Juul Jensen og Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE), Jørgen Kvist (KFUM og
KFUK i Danmark), Rasmus Bro Henriksen (KFUM-Spejderne i Danmark), Jeanet Flørnæss Fischer og Peter Jeppesen (FDF), Lars
Mortensen punkt 1 – 4 og 10, (KFUM-Spejderne i Danmark, Friluftsrådets formand) og Signe Bo punkt 1 – 4 og 10 (KFUM i
Danmark, DUF formand).
Sekretariatet: Jette Holtze Inno (referent)
Afbud fra: Signe Lund Christensen og Sarah Basnov (Danske Baptisters Spejderkorps), Thomas Kirkeskov (KFUM-Spejderne i
Danmark), Susanne Ravn (De grønne pigespejdere), Charlotte Bach Thomassen (Det Danske Spejderkorps), Peter Munk Povlsen
(KFUM og KFUK i Danmark), Morten Skrubbeltrang (FDF), Marie Gro Svenstrup (Det Danske Spejderkorps, DUF
styrelsesmedlem), Morten Krogsgaard (FDF, DUF styrelsesmedlem) og Nanna Kjølholt (De grønne pigespejdere, DUF
styrelsesmedlem).

1. Landssamrådet godkendte dagsorden, dog således at punkt 10 blev behandlet efter punkt 4:
1. Forslag til dagsorden
2. Godkendelse af referat den 1. oktober 2013
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra Friluftsrådet
5. Børns rettigheder: indsatser i 2014 når FNs Børnekonvention fylder 25 år – til godkendelse
6. Årsmøde for de lokale samråd og kredsrepræsentanter og Sct. Georgs Gilder i Friluftsrådet
den 2. november 2013 – til orientering og forslag om årsmøde i 2014 – til godkendelse
7. Handlingsplan 2012-2014 – til orientering
8. Budget 2014 – til godkendelse
9. Mødeplan for Landssamrådet i 2014 – til godkendelse
10. Skriftlig orientering fra DUF
11. Forslag til punkter til næste møde
12. Eventuelt
2. Godkendelse af referat den 1. oktober 2013
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Orientering fra formanden (ca. 5 min.)
Landssamrådet har inviteret samrådsorganisationernes delegerede til et forberedende møde den 18.
november kl. 17.45 – 21.30. Der er i alt 37 tilmeldt.
Som opfølgning på sidste møde om Projekt Foreningsvilkår kunne det oplyses, at tilbagebetalingen
til DUF (ca. 30.000 kr.) skyldtes, at DUF dækker 50 % af honorar til oplægsholdere, hvor der var
budgetteret med 100 % refusion.
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4. Orientering fra Friluftsrådet
Lars Mortensen orienterede om:
 Friluftsrådets strategi er foreløbig blevet konkretiseret i 39 handleplaner.
 Friluftsrådet har inviteret medlemsorganisationerne til dialog om Adgang med workshop
den 26/11 (første faste) og opfordrede samrådsorganisationerne til at deltage. Anden fase
bliver om brugerbetaling.
 Friluftrådet har god succes med ”Årets Friluftskommune” og har besluttet at fortsætte
ordningen.
 Oprettelsen af en national Naturfond kan skabe mulighed for at opkøb af jord og udvikle
naturen. Politisk er der også arbejdet på et grønt opråb til regeringen med en helsides
annonce i dagbladene ”I kan nå det endnu”. Det er et samarbejde mellem flere
organisationer og indsatsen har fået god pressedækning m.v.
 Folkeskolereformen er et nyt indsatsområde for Friluftsrådet.

5. Børns rettigheder: indsatser i 2014 når FNs Børnekonvention fylder 25 år – til godkendelse
Som opfølgning på Landssamrådets møde den 1. oktober, hvor en arbejdsgruppe præsenterede et
videnskatalog med betragtninger over samrådsorganisationernes måder at arbejde med børns
rettigheder på suppleret med konkrete eksempler og endelig forskellige ideer til, hvordan
samrådsorganisationerne kunne bidrage til at fejre Børnekonventionen, når den fylder 25 år den 20.
november - og dermed også markere samrådsorganisationerne som aktør på området.
Til dette møde var foreslået forskellige konkrete handlinger til markering af børns rettigheder på
nationalt, regionalt og lokalt niveau.
Landssamrådet besluttede at tilføje ”Børns Rettigheder” til Handlingsplanen 2012 – 2014 under det
politiske mål om Børn og Unge.
Der var opfordring til, at de lokale samråd modtager videnskataloget, og at sekretariatet undersøger,
om arbejdsgruppen ønsker at stå på som kontaktpersoner. Børns rettigheder kunne være et muligt
tema for møder med de lokale samråd i 2014.
Landssamrådet besluttede at kontakte UNICEF for at høre, om de er interesseret i en fælles fejring
den 20. november 2014. Det bliver DUI-LEG og VIRKE med det nye formandskab, der har bolden.
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6. Årsmøde for de lokale samråd og kredsrepræsentanter og Sct. Georgs Gilder i Friluftsrådet
den 2. november 2013 – til orientering og forslag om årsmøde i 2014 – til godkendelse
Landssamrådet havde for anden gang inviteret til årsmøde for de lokale samråd og
kredsrepræsentanter og Sct. Georgs Gilder i Friluftsrådet og havde som noget nyt inviteret
grupperne til det samme møde. Mødet blev afholdt i Hylkedam Spejderhytte den 2. november, og
der var tilmeldt 16 lokale samråd, 12 kredsrepræsentanter og 13 Sct. Georgs Gilder i Friluftsrådet.
Til forberedelse og afvikling af mødet var nedsat en arbejdsgruppe: Fra Det Danske Spejderkorps:
Svend Krarup Nielsen (formand Furesø BUS), Malene Eigenbroth (kredsrepræsentant) og delvist
Ole Steen Lintrup (formand Hillerød BUS), fra FDF: Jørgen Mathiesen (Hedehusene), fra KFUMSpejderne i Danmark: Sven-Erik Fangel Pedersen (kredsrepræsentant i København), Per Vandrup
(formand for København samråd) og samrådets sekretariat (Jette Inno). Se programmet.
På baggrund af en øget synergi effekt mellem de lokale samråd og samrådsorganisationernes
kredsrepræsentanter og Sct. Georgs gilder besluttede Landssamrådet at invitere til et nyt årsmøde
lørdag den 1. november 2014. Landssamrådet takkede arbejdsgruppen for dens indsats og
opfordrede den til at fortsætte det gode arbejde. Evt. nye medlemmer er også velkomne. Kontakt
samraadet@samraadet.dk.
Der var en opfordring til, at samrådets sekretariat fortæller om det gode møde i nyhedsbrevet, så
endnu flere får lyst til at deltage næste år.

7. Handlingsplan 2012-2014 – til orientering
Den nuværende handlingsplan strækker sig fra 2012 til sommer 2014. Landssamrådet besluttede at
supplere den nuværende handlingsplan med noter om:
Folkeskolereformen – til det politiske mål om Frivillighed.
Børns rettigheder – til det politiske mål om Børn og Unge (jf. punkt 5).
Landssamrådet bekræftede, at Frivillighed fortsat skal være en temadrøftelse på førstkommende
møde i det nye år.

9. Budget 2014 – til godkendelse
Landssamrådet havde en længere drøftelse af Landssamrådets opgaver og havde følgende
kommentarer til budgettet for 2014:
 Der skal budgetteres med revision, såfremt DUI-LEG og VIRKE har behov for det (det har
DUI-LEG og VIRKE efterfølgende oplyst, at der ikke er behov for).
 Der skal være midler til ”social afleveringsforretning” (der er afsat 7000 kr.)
 Budgettet skal gå i nul.
Landssamrådet besluttede at fastholde kontingentbetaling på 2,10 kr. pr. medlem. Med disse
kommentarer vedlægges et justeret budget for 2014 (bilag 1).
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10. Mødeplan for Landssamrådet i 2014 – til godkendelse
Landssamrådet besluttede, at Landssamrådets mødeplan skal koordineres med DUFs mødeplan,
hvorfor mødeplan eftersendes særskilt. Landssamrådet ønskede en ”social afleveringsforretning” og
nærmere information følger om denne. Evt. kommentarer til den kommende mødeplan bedes sendes
til DUI-LEG og VIRKE.

10. Skriftlig orientering fra DUF
Den skriftlige orientering blev suppleret mundtligt af Signe Bo, der bl.a. supplerede med at oplyse:
 Hun havde deltaget i panelet til Frivilligrådets Årsmøde den 12/11/13.
 Til inspiration for arbejdet med folkeskolereformen udarbejder DUF et idékatalog til
foreninger og kommuner med de gode eksempler på samarbejde.
 Delegeretmødet er den 7. december.
Landssamrådet drøftede Delegeretmødet og tilkendegav, at de gerne vil drøfte de opstillede
problemstillinger i orienteringen på førstkommende møde i Landssamrådet. Landssamrådet
har på sidste møde nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede proces og metode til næste
styrelsesvalg i DUF (jf. referat 01/10/13).

11. Forslag til punkter til næste møde



Frivillighed – temadrøftelse
Forankring af folkeskolereformen – notat fra FDF

12. Eventuelt
Det estimerede regnskab for 2013 er eftersendt pr. mail. Landssamrådet besluttede, at når
regnskabet for 2013 afsluttes, så fremgår det, hvad der er Samrådets og Projekt Foreningsvilkårs
midler.
Landssamrådet takkede Alice Linning fra Det Danske Spejderkorps for at varetage hvervet som
formand for Landssamrådet i de sidste to år. Fra 1. januar 2014 overtager DUI-LEG og VIRKE
formandskabet.
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Budget 2014 - godkendt

Udgifter
Løn, pension og andre personaleomkostninger
Møder, aktiviteter, herunder social afl. forretning
(7000 kr.)
Hjemmeside (serverplads, support og udvikling)
Administration, kontorhold
Repræsentation
Diverse
Revision
Abonnementer, medlemsskaber og bøger
SUM udgifter
Indtægter
Kontingenter kr. 2,10 pr. medlem
§ 44 tilskud
Renter
SUM indtægter
Resultat

Bilag 1

Budget 2013 Budget 2014
206.250
192.000
47.000
10.000
1.000
500
0
0
2.000
280.000

24.500
10.000
1000
500
0
0
2000
230.000

200.000
30.000
0
230.000
-36.750

200.000
30.000
0
230.000
0

Kontingent
Medlemmer 2,10 kr.
Danske Baptisters Spejderkorps
DUI-LEG og VIRKE
De grønne pigespejdere
KFUM og KFUK i Danmark
KFUM spejderne i Danmark
FDF
Det Danske Spejderkorps

1.068
4.021
4.096
8.644
23.559
26.225
27.233
94.846

2.242.80 kr.
8.444,10 kr.
8.601,60 kr.
18.152,40 kr.
49.473,90 kr.
55.072,50 kr.
57.189,30 kr.
199.176,50

