Referat af Landssamrådsmødet den 26.08.2013

Referat for Landssamrådsmøde den 26. august 2013
Deltagere:Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Charlotte Bach Thomassen (Det Danske
Spejderkorps), Nina Hanbergog Susanne Ravn (De grønne pigespejdere), Signe Lund Christensen (Danske Baptisters Spejderkorps),
Louise Juul Jensen fra kl. 20.15(DUI-LEG og VIRKE), Peter Munk Povlsen (KFUM og KFUK i Danmark), Thomas Kirkeskov og
Rasmus Bro Henriksen (KFUM-Spejderne i Danmark), Jeanet Flørnæss Fischer og Morten Skrubbeltrang (FDF), Marie Gro
Svenstrup fra kl. 19.15 (Det Danske Spejderkorps, DUF styrelsesmedlem) og Signe Bo (KFUM og KFUK i Danmark, DUF
formand).
Gæster til punkt 4: Bente Ryberg, Michael Johnson og Sune Christian Lodal fra DUF.
Sekretariatet: Jette Holtze Inno (referent)
Afbud fra:Jørgen Kvist (KFUM og KFUK i Danmark), Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE), Sarah Basnov (Danske
Baptisters Spejderkorps), Nanna Kjølholt (De grønne pigespejdere, DUF styrelsesmedlem), Morten Krogsgaard (FDF, DUF
styrelsesmedlem) og Lars Mortensen (KFUM-Spejderne i Danmark, Friluftsrådets formand).

1. Forslag til dagsorden
Landssamrådet godkendte følgende dagsorden:
2. Godkendelse af referat den 23. maj 2013
3. Velkommen til Landssamrådet
4. Tema om folkeoplysning
5. Status på de regionale møder
6. Landssamrådets budget 2014 – til drøftelse og estimat for regnskab 2013
7. Orientering fra DUF
8. Mundtlig orientering fra formanden
9. Frivilligcharter – hvad gør vi med det?
10. Sct. Georgs Gilder i Danmark – invitation til at være gæst i landssamrådet
11. Valg til DUFs styrelse; hvilke kandidater har de enkelte organisationer?
12. Projekt Foreningsvilkår: regnskab – til orientering og forankring af foreningsredskaber.dk til drøftelse
13. Invitation fra Århus universitet v/ Michael Böss om inspirationsdag 22. maj 2014
14. Folkemødet på Bornholm – til drøftelse
15. Høringssvar om lovforslag om afgift på brænde – til drøftelse
16. Forslag til punkter til næste møde 1. oktober
17. Eventuelt
2. Godkendelse af referat den 23. maj 2013
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
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3. Velkommen til Landssamrådet
Der var en mundtlig præsentation af landssamrådets medlemmer med særlig velkomst til ny
generalsekretær i FDF, Morten Skrubbeltrang og ny generalsekretær i KFUM og KFUK i Danmark,
Jørgen Kvist (sidstnævnte kunne desværre ikke deltage).

4. Tema om folkeoplysning
Landssamrådets politiske mål om Folkeoplysning er:
”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”.
Til punktet deltog Bente Ryberg, Michael Johnson og Sune Christian Lodal fra DUF for at
fremlægge resultaterne af en undersøgelse med Fritid og Samfund om implementeringen af
folkeoplysningspolitikker i kommunerne (hele oplægget bliver eftersendt). Anledningen var den
nye Folkeoplysningslov, der trådte i kraft den 1. januar 2012. Inden lovens ikrafttræden havde
kommunerne kun haft lidt over et halvt år til at indfri lovens krav om at nedsætte et slags udvalg (§
34) og udfærdige en politik.
Kort resumé af undersøgelsen: 25 kommuner havde ikke havde et folkeoplysningsudvalg inden
lovrevisionen, hvorfor kommuner, der havde et folkeoplysningsudvalg blev sammenholdt med de
kommuner, der ikke havde. I undersøgelsen er ca. 700 folkeoplysningsmedlemmer blevet spurgt.
Undersøgelsen viste i hovedtræk, at ca. 80 % vurderer, at processen omkring etablering af
folkeoplysningspolitik har været meget tilfredsstillende. Folkeoplysningsloven har et krav om min.
65 % i lokaleleje tilskud. DUF oplyste, at størstedelen af kommunerne giver ca. 70 % i lokaleleje
tilskud.
Landssamrådet drøftede undersøgelsen, herunder bl.a. det forhold, at folkeoplysningsudvalgets
tilfredshed med proces og politik ikke nødvendigvis afspejler opfattelsen i foreningslivet.
Landssamrådet opfordrede DUF til at oplyse, hvilke kommuner, der anvender aktivitetstime
skemaet.
Anden information fra DUF
Stormøder med ministre: DUF opfordrede samrådsorganisationerne at deltage i DUFs kommende
stormøder med undervisningsminister, Christine Antorini den 17. september kl. 14.30 – 17.30 og
kulturminister Marianne Jelved den 7. oktober kl. 17 – 18.
DUFs foreningspris gik sidste år til FDF Hedehusene - skal det igen være en samrådsorganisation,
der modtager den i år? Indstillingsblanketten kan findes på www.duf.dk/foreningspris. Der er frist
for indstilling den 4. oktober 2013.
DUF har udarbejdet en flyer med forslag til indsatser, som foreningslivet kan bruge i forhold til det
kommende kommunalvalg.
DUF er i gang med en undersøgelse af kommunernes tilskudsordninger, hvor resultaterne forventes
at kunne blive præsenteret på et senere møde i landssamrådet.
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5. Status på de regionale møder
Landssamrådet tog til efterretning, at der til de fem regionale info-møder har deltaget ca.125
personer fra alle samrådsorganisationerne, som har repræsenteret ca. 50 kommuner. Der har været
en række repræsentanter fra de lokale samråd.

6. Landssamrådets budget 2014 – til drøftelse og estimat for regnskab 2013
Landssamrådet drøftede budgettet for 2014 i forhold til aktivitetsniveau, handlingsplan og politiske
mål. Landssamrådet besluttede, at drøftelsen fortsætter på mødet den 1. oktober, således at
budgettet godkendes den 14. november 2013.
Det estimerede regnskab for 2013 blev taget til efterretning, dog således at der som bilag til
referatet tilføjes en kolonne med en prognose for resten af året (eftersendes).

7. Orientering fra DUF
Formanden for DUF, Signe Bo orienterede bl.a. om, at DUF sammen med
Undervisningsministeriet, Gymnasieskolernes Rektorforening og Danske Erhvervsskoler har
udarbejdet et kodeks, der sætter spillereglerne for politisk arbejde på landets ungdomsuddannelser.
Læs mere hos DUF.
Som et led i det offentliges digitaliseringsstrategi er det besluttet, at alle foreninger, der har et cvrnummer, skal oprette en digital postkasse med post fra det offentlige inden den 1. november 2013.
Det kan være en god idé at gøre grupperne opmærksomme på lovændringen. Opret jer gratis på
virk.dk/postkasse. Læs evt. mere hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

8. Mundtlig orientering fra formanden
Alice Linning orienterede om, at arbejdsgruppen om børns rettigheder er godt i gang og er inviteret
med til landssamrådets drøftelse den 1. oktober.
Der var opbakning til at rykke mødet for delegationsledere den 8. oktober til den 1. oktober, hvor
Landssamrådet alligevel har planlagt møde. Derfor er der den 1. oktober kl. 18-19 formøde for
delegationslederne og herefter samrådsmøde.

9. Frivilligcharter – hvad gør vi med det?
Den 1. juli blev Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige af Social- og
integrationsminister Karen Hækkerup, Kulturminister Marianne Jelved, Minister for sundhed og
forebyggelse Astrid Krag (i alt har otte ministre været involveret i processen).
Signe Bo, formand for DUF og Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet har deltaget i
arbejdsgruppen, der er inviteret til inspirationsmøde den 7. oktober. Frivilligrådet afholder regionale
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møder i efteråret med DUFs deltagelse og opfordrede samrådsorganisationerne til at deltage, sådan
at vores foreningsliv også repræsenteres (datoer er ikke kendt endnu).
10. Sct. Georgs Gilder i Danmark – invitation til at være gæst i landssamrådet
På baggrund af en henvendelse fra Sct. Georgs Gilder drøftede Landssamrådet, hvorvidt Sct.
Georgs Gilderne i Danmark skulle inviteres til at deltage i Landssamrådet som gæst.
Landssamrådet besluttede, at det ikke var relevant at invitere Sct. Georgs Gilder med som gæst i
Landssamrådet.

11. Valg til DUFs styrelse; hvilke kandidater har de enkelte organisationer?
Landssamrådet orienterede hinanden om organisationernes kandidater. Der var enighed om, at
repræsentanterne repræsenterer Landssamrådet og altså ikke sin egen organisation. Landssamrådet
opfordrer medlemsorganisationernes repræsentanter til at deltage i landssamrådets møder, sådan at
man bedre kender sit bagland. Der var en opfordring til DUF repræsentanterne om at have en
teamleder i gruppen.
Landssamrådet besluttede, at den på sit møde den 1. oktober vil have en drøftelse, der omhandler:
 Landssamrådets forventninger til Samrådets repræsentanter i DUF og vice versa
 Landssamrådets politiske linje over for DUF
 Behandling af DUF sager i Landssamrådet, herunder DUFs årshjul.
Vær opmærksom på, at medlemsorganisationerne skal melde deres delegationsleder til sekretariatet
pr. mail samraadet@dds.dk, så sender sekretariatet invitation til mødet den 1. oktober kl. 18-19.

12. Projekt Foreningsvilkår: regnskab – til orientering og forankring af foreningsredskaber.dk - til
drøftelse
Landssamrådet tog regnskabet for Projekt Foreningsvilkår til efterretning, der efterfølgende er
blevet revisionsgodkendt (særskilt bilag) og sekretariatet har som en del af afrapporteringen til DUF
udarbejdet vedlagte rapport (særskilt bilag). Projekt Foreningsvilkår afsluttes formelt den 30.
august. Sekretariatet har udarbejdet en pressemeddelelse med link til fire film, der er sendt til
Landssamrådet, sådan at hver medlemsorganisation udarbejder egen strategi for udbredelse og
forankring af foreningsredskaber.dk. Find markedsføringsmaterialet her.
Flere eksemplarer af rapporten om Projekt Foreningsvilkår kan bestilles hos sekretariatet.
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13. Invitation fra Århus universitet v/ Michael Böss om inspirationsdag 22. maj 2014
Århus Universitet har henvendt sig til Landssamrådet og nogle af medlemsorganisationerne om
interesse for samarbejde om en inspirationsdag om ”Forenings-Danmarks betydning for demokrati,
trivsel og social tillid” den 22. maj kl. 10 – 17 i Århus.
Landssamrådet besluttede, at sekretariatet ikke vil koordinere henvendelsen, og det derfor vil være
op til de enkelte medlemsorganisationer at afgøre, hvorvidt de vil deltage.

14. Folkemødet på Bornholm – til drøftelse
Der var en mundtlig tilbagemelding fra Spejderkredsen, DUF o.a. fra dette års Folkemøde. Næste år
vil der også være et ”spejdernes telt”, som alle samrådsorganisationer er inviteret til at være med i.

15. Høringssvar om lovforslag om afgift på brænde – til drøftelse
Der var en drøftelse af lovforslag om afgift på brænde og et lovforslag om biomasse.
Landssamrådet besluttede, at KFUM-spejderne kontakter DUF, der udarbejder et høringssvar.

16. Forslag til punkter til næste møde 1. oktober
 Der afholdes et forberedende møde med delegationslederne kl. 18-19
 Samrådets opgaver til drøftelse
 Børns rettigheder – tema
 Valg af styrelseskandidater til DUF og drøftelse af Landssamrådet og DUF

17. Eventuelt
Louise Juul Jensen orienterede om revisionsfirmaets proces i forbindelse med tips revision af DUILEG og VIRKE.

Bemærk næste møde den 1. oktober starter med mad kl. 17.30. Fra kl. 18-19 er der et forberedende
møde med delegationslederne, herefter Samrådsmøde.
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