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Referat fra Landssamrådsmøde d. 20. januar 2014
Mødested:
DUI-LEG og VIRKE
Mågevej 22
2650 Hvidovre
Kl. 17.30 – 18.15

Aftensmad

Kl. 18.15 – 21.30

Landssamrådsmøde

Deltagere:
Mads Faber Henriksen (DUI-LEG og VIRKE), Jeanet Flørnæss Fischer (FDF), Jonas Maibom
(FDF), Alice Linning (DDS), Charlotte Bach Thomassen (DDS), Signe Lund Christensen
(DDB), Susanne Ravn (De Grønne Pigespejdere), Signe Bo (KFUM-KFUK), Nina Emberg (De
Grønne Pigespejdere), Nanna Kjølholt (De Grønne Pigespejdere), Thomas Kirkeskov
(KFUM-spejderne), Peter Munk Povlsen (KFUM-KFUF), Rasmus Bro Henriksen (KFUMspejderne), Morten Skrubbeltang (FDF) og Louise Juul Jensen (DUI-LEG og VIRKE).

Afbud:
Lars Mortensen (Friluftsrådet), Anne-Kathrine Østerby (KFUM-spejderne) og Jørgen Kvist
(KFUM-KFUK).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden (1 min.)
Dagsordenen blev godkendt. Punkt 8 blev flyttet op som punkt nr. 4.

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 14. november 2013 (1. min.)
Referat blev godkendt.
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3. Vedtagelse af ny forretningsorden for 2014-2015 (5. min.)
Forretningsordenen blev godkendt.

4. Orientering fra DUF v. Signe Bo (30 min.)
Signe fortalte om det spændende delegeretmøde, hvor der havde været mange gode
debatter. Det var dejligt at se Samrådet repræsenteret i mange af debatterne. På
delegeretmødet blev der valgt ny styrelse for en to-årig periode. Styrelsen har haft et
konstituerende møde, hvor der blev valgt et nyt forretningsudvalg. Styrelsen skal på
seminar i weekenden d. 24. – 26. januar. Styrelsen skal bl.a. drøfte, hvad dens rolle er,
samt om styrelsesmedlemmer ved nok om, hvad der foregår i medlemsorganisationerne.
DUF lancerer en ny antologi ”Foreninger for fremtiden” d. 30. januar kl. 15.00-16.00 hos
FDF på Rysensteen. Flere medier har taget historier fra antologien. I antologien er der
blandt blevet lavet en undersøgelse blandt 300 erhvervsledere. Ud af dem har 3 ud af 4
været foreningsaktive, mens de var under 30 år.
Signe er blevet valgt til dommerkomitéen, ”Flere skal læse mere” – flere projekter
kræver involvering af det frivillige erhvervsliv.
Samrådsklumpen (alle der sidder i DUFs styrelse eller udvalg fra Samrådet) mødtes i går
for at drøfte det kommende styrelsesmøde i DUF. Gruppen er blevet enige om at være
mere fremsynet og derfor altid være et møde foran, så Samrådet tidligere bliver en del
af processen. Signe har lavet en plan for, hvordan den proces kan foregå. Bilaget
fremsendes til næste møde i Samrådet.
DUF vil rigtigt gerne vide, hvad Samrådsorganisationerne laver i forbindelse med
folkeskolereformen og høre om alle de gode historier. 27. februar er der møde om
folkeskolereformen hos DUF, som også har udsendt en mail om folkeskolereformen.
Charlotte spurgte til den præsentation af elektroniske børneattester, der er udsendt
med et nyhedsbrev fra idrætten – DUF-organisationerne har intet hørt. Signe tager det
med tilbage til DUFs sekretariat og sørger for, at vi bliver opdateret om, hvad der sker
på det område.
Samrådet har rigtig mange kandidater til DUFs udvalg, og Signe arbejder på at finde en
løsning, så der bliver en plads til alle.

Datoerne for DUFs møder er fastlagt, så Samrådet kan få planlagt datoer for resten af
året.
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5. Handlingsplan 2014-2016 (60 min.)
Til sommer udløber Samrådets handlingsplan, og der skal udarbejdes en ny.
På dette møde blev der igangsat en brainstorm over vigtige områder, som skal indskrives
i den nye handlingsplan. På mødet i april udsendes et udkast til handlingsplan, og der
foretages en prioritering af opgaverne, så der er større fokus på, hvad der er
kerneområderne for Samrådet.
Alle mødedeltagere skrev flere forskellige emner og idéer til ny handlingsplan op. De
blev efterfølgende samlet i forskellige kategorier/overordnede idéer:
-

DUF
Aktiviteter – herunder børns rettigheder
Interne anliggender
Lokale samråd
Foreningsservice
Interessevaretagelse
Folkeskolereform

Flere efterspurgte, at vi arbejdede med mødestrukturen og tænkte over hvordan vi får
nogle mere spændende dagsordener samt at vi burde overveje at invitere flere
relevante deltagere (frivillige, medarbejdere mv.) til de oplæg som afholdes i
Samrådsregi.
Punkterne som vedrører DUFs styrelsesmedlemmer bør lægge først, så de kan gå efter
punkterne omhandlende DUF.
Den videre proces bliver, at formandsskabet udarbejder et udkast til handlingsplan som
præsenteret på det kommende møde i april, og som endelig vedtages på mødet i juni.

6. Børns rettigheder (30 min.)
Hver organisation meldte ind med forventninger og ønsker til arbejdet med Børns
rettigheder i 2014 og markeringen af FNs børnekonvention i november 2014. Det er
aftalt, at der skal tage kontakt til UNICEF og få aftalt hvad vi kan samarbejde om. Alice
Linning taler med Helle Dydensborg fra DDS som også er næstformand i UNICEF.
Det er en stor udfordring, at meget få børn og unge ved, hvilke rettigheder man har som
barn og ung. Det er vigtigt, at børn og unge er aktive i kampagnen, da det er vores
styrke. Det skal være ude lokalt, vi skal lave historierne om alle de gode ting, vi laver.
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DUF skal opfordres til at tage debatten op om børns rettigheder i forbindelse med
markeringen af FNs børnekonvention.
Hele samrådet ønsker at tage aktiv del i markeringen af FNs børnekonvention og
kontakte UNICEF for at høre, hvad mulighederne er for at samarbejde. Det blev
besluttet, at alle organisationer skal forsøge at finde en person til en arbejdsgruppe.

7. Forankring af folkeskolereformen (30 min.)
Det er vigtigt, at de lokale Samråd bliver klædt ordentligt på til at byde ind på skolerne
med de forskellige kompetencer, som vi besidder. Vigtigt med en køreplan for, hvordan
de lokale griber det an, og hvordan de kommer ind på skolerne, da mange af vores
lokalafdelinger sidder og venter på at få af vide, hvordan de helt lavpraktisk skal gribe
det an.
Vigtigt at arbejdsgruppen er orienteret omkring, hvad der sker i DUF, så de ikke laver
det samme.
Arbejdsgruppen skal udarbejde det notat, som giver mening og de enkelte organisationer
skal bruge det fra FDFs papir som giver mening i deres egen forening. Vi skal være
opmærksomme på, at de lokale samråd ikke alene kan løfte opgaven, men at vi alle skal
bruge de kræfter, vi har på at informere godt om det.
Gruppen skal holde øje med udviklingen og have en god kontakt til DUF. DUF hører om
de gode kommuner der ønsker at have et godt samarbejde med nogle af vores lokale
grupper. Samle info op så de får de gode historier, og vi får noget best-practice. Det er
op til de enkelte skoler, hvordan de vil håndtere folkeskolereformen.
Det er vigtigt at alt materiale også sendes til baptistspejderne, som gerne vil orienteres,
men som desværre ikke har mulighed for at deltage.
Det vil formentligt ikke være muligt at lave et fælles positionspapir, da vi er forskellige.
Via Samrådets nyhedsbrev kan vi oplyse om reformen, og hvordan man kan gøre - f.eks.
kan vi lave en Q&A. Det er op til arbejdsgruppen at finde ud af, hvad de kan blive enige
om, f.eks. hvis de ønsker at sende et brev ud til skolelederne.

8. Status på arbejdet i gruppen om Folkemøde 2014 (15 min.)
Spejdergruppen er gået i gang med at planlægge Folkemøde 2014 – der har været
positive tilkendegivelser fra alle Samrådsorganisationerne. Det er Benny fra DDS, der er
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øverste koordinator på Folkemødet. Samrådets organisationer vil løbende blive
orienteret.

9. Forslag til punkter til næste møde (5 min.)
På sidste møde var der et ønske om at få frivillighed som et tema på dagsordenen. Det
kunne være spændende at have en debat om, hvornår vi som Samrådsorganisationer skal
løse velfærdsopgaver og hvornår vi ikke skal – f.eks. i forbindelse med
folkeskolereformen. DUI-LEG og VIRKE sørger for at finde en oplægsholder til dette
punkt på mødet i april.

10. Eventuelt (5 min.)
Susanne Ravn (De Grønne Pigespejdere) afholder reception d. 27. marts kl. 16-18 på
Holmen.
Der skal udarbejdes en mødeplan for efteråret 2014. DUF-styrelsesmøder ligger d. 3.
september, 8. oktober og 28. november. Der er delegeretmøde d. 6. december. Der
udsendes mødedatoer for efteråret hurtigst muligt – det er dog vigtigt, at det ikke bliver
på en tirsdag.
Adresselisten skal udsendes til de lokale samråd så den kan blive opdateret.
Adresseliste over hele Samrådet skal udsendes til alle, så alle er opdaterede på
hinandens oplysninger.
Flere konstaterede at det var meget langt væk fra midtbyen, hvilket gjorde at det tog
lang tid at komme til og fra Hvidovre – især for dem der kom fra Aarhus var det en lang
tur. DUI-LEG og VIRKE tager det til efterretning og prøver at finde en løsning til mødet i
april.

