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Referat fra Landssamrådsmøde d. 8. april 2014
Mødested:
FDF Rysensteen
Rysensteensgade 3
1564 København V
Kl. 17.30 – 18.15

Aftensmad

Kl. 18.15 – 21.30

Landssamrådsmøde

Deltagere:
Mads Faber Henriksen (DUI-LEG og VIRKE), Alice Linning (DDS), Charlotte Bach
Thomassen (DDS), Nina Emberg (De grønne pigespejdere), Thomas Kirkeskov (KFUMspejderne), Louise Juul Jensen (DUI-LEG og VIRKE), Jørgen Kvist (KFUM-KFUK), Anne
Kathrine Østerbye (KFUM-spejderne og DUF’s styrelse), Jonas Maibom (FDF og DUF’s
styrelse) ogg Lars Mortensen (Friluftsrådet).

Afbud:
Rasmus Bro Henriksen (KFUM-spejderne), Morten Skrubbeltang (FDF), Jeanett Flørnæss
Fischer (FDF), Peter Munk Povlsen (KFUM-KFUK), Signe Lund Christensen (De Danske
Baptistspejdere), Sarah Basnov (Danske Baptisters Spejderkorps), Signe Bo (KFUM-KFUK
og DUF’s styrelse) og Nanna Kjølholt (De grønne pigespejdere og DUF’s styrelse).
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden (1 min.)
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 20. januar 2014 (1. min.)
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Referat blev godkendt. Alice spurgte ind til arbejdsgruppens notat vedr. valg/udpegning
af kandidater til DUF’s styrelse. Louise oplyste, at det kom på dagsordenen til næste
møde.
3. Orientering fra DUF v. Signe Bo (30 min.)

Signe var syg, så Jonas Maibom gav en kort orientering. Signe ville udsende en
uddybende skriftlig orientering efter mødet.
Den 9. april - dagen efter mødet i Landssamrådet - ville der blive afholdt et
styrelsesmøde. Etårige strategier skulle diskuteres og fastlægges. DUF har fastsat nogle
strategiske mål, som skal der arbejdes med i hele 2014. DUF’s overordnede politiske mål
er, at styrke medlemsorganisationernes vilkår og udviklingsevne. Herunder har det bl.a.
været vigtigt at, sikre DUF-paraplyen den andel af tipsmidlerne, som de får i dag. Det
mål skal bl.a. nås ved at understøtte mulighederne for lokalt samarbejde, og skabe de
bedste arbejdsrammer for medlemsorganisationerne kommunalt og nationalt. DUF vil
helt konkret ind og forbedre rammevilkårene i 20 kommuner, og etablere et nyt
samarbejde mellem foreningsliv og kommune i 15 kommuner. Som en del af de
strategiske mål, ønsker DUF også at styrke unges deltagelse i det repræsentative
demokrati, hvilket i nogen grad er en fortsættelse af det tidligere arbejde på unge- og
demokratiområdet.
Arbejdet med at få formuleret nogle målsætninger, har været en god proces.
Samarbejdet mellem styrelsen og sekretariatet har fungeret rigtig godt, og det har sikret
nogle bedre diskussioner, og et stærkere produkt. Sekretariatet skal også i fremtiden
være opmærksomme på ønsker og behov fra medlemsorganisationerne, og det er derfor
et ønske at der bliver skabt en struktur for mødet mellem sekretariatet, styrelsen og
medlemsorganisationerne.
Der skal ansættes en ny generalsekretær i DUF. Den 9. april bliver styrelsen orienteret
om hvordan processen vil være frem mod en ny ansættelse.
Der er blevet indbudt til DUF-dag d. 26. april. Alle samrådsorganisationerne havde fået
en invitation. Dagen skulle bruges til at fortælle om hvad DUF egentlig er, og om DUF’s
daglige arbejde. Sidst på dagen skulle der sparkes gang i diskussionerne om, hvordan
man skaber og sikrer det gode spejderliv/ungdomsliv i byerne. Vi har set et markant fald
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i antallet af medlemmer af samrådsorganisationerne, i tæt befolkede områder – hvordan
kan det være?
Efter Jonas’ orientering, rejste flere kritik af dialogen og kommunikationen mellem DUF
og Samrådet. Det er bl.a. et problem at der ikke foreligger et skriftligt bilag fra DUF til
møderne i Landssamrådet. Der er et grundlæggende ønske om at styrke Landssamrådets
position ind i DUF, og derfor bør der være en stærkere kommunikation. Det blev aftalt
at DUF skal blive lidt skarpere på at orientere Samrådet. Det skal ske ved at der
udsendes et skriftligt DUF-bilag, sammen med dagsordenen, til Samrådets
medlemsorganisationer. På den måde kan emnerne drøftes og styrke
styrelsesmedlemmernes, frem mod et kommende styrelsesmøde i DUF.
4. Folkemødet 2014 (15 min.)
Ingen orientering, på trods af at der var et stort møde i planlægningsgruppen i lørdags.
Flere ytrede ønske om at blive opdaterede på arbejdet i gruppen.
5. Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen (15 min.)
Lars startede med at følge op på det forrige punkt på dagsordenen, og fortalte, at
Friluftsrådet laver en scene på Folkemødet, sammen med en række andre foreninger.
Det giver god mulighed for at lave en række arrangementer på kryds og tværs. Man
ønsker bl.a. at få en diskussion om konflikter i naturen, samt om den nye Naturfond.
Friluftsrådet har fået penge af Nordea-fonden til at kunne lave en mærkningsordning til
kommuner, der ønsker at få ”mærket” et bestemt naturområde som naturpark. Flere
har søgt, og et projekt i Åmosen er allerede kommet op at flyve. Der er flere lignende
projekter undervejs – bl.a. Lillebælt, Skjern Å og Naturpark Randers Fjord.
Regeringen har besluttet sig for at halvere randzonerne i Danmark. Det er rigtig
ærgerligt for naturen. Der har været uklarhed om lovens konsekvenser, da
kortlægningen - og dermed fastlæggelsen af randzonerne - har været utilstrækkelig.
Landbruget har ønsket randzonerne helt fjernet. Heldigvis bevarer man den offentlige
adgang til randzonerne, og dét er glædeligt.
Friluftsrådets har igangsat et nyt politisk indsatsområde, der handler om friluftsliv og
folkesundhed. Der skal laves to projekter på området, og alle medlemsorganisationerne
indbydes til at deltage. Meningen er at de skal prøve at udbygge grundlaget for
folkesundhed og friluftsliv. Arbejdet starter nu.

Referat - Landssamrådets møde d. 8. april 2014
Derudover skal der laves en adgangspolitisk handlingsplan om brugerbetaling og der skal
formuleres en politik for brugerbetaling, da der er pres på området i øjeblikket. Flere og
flere steder ønsker man at indføre brugerbetaling – bl.a i forhold til toiletter.
Udgangspunktet er, at vi er imod brugerbetaling, men arbejdet skal give os et svar på
HVAD vi er imod. Det kan være svært at holde fanen højt, når lokalforeninger er villige
til at betale. Spørgsmålet er hvordan vi bevarer troværdigheden, når der er en
understrøm af foreninger, som faktisk betaler.
Friluftsrådet afholder generalforsamling d. 30.4.2014. Alle medlemmer er inviteret. Det
bemærkes at valgsituationen er interessant, i og med at de to næstformand holder op,
og der er 7 kandidater til 5 pladser. Det forventes at blive en fredelig generalforsamling.

6. Oplæg om frivillighed v/ Jonas Manthey Olsen og Thomas le Dous fra DUF
Jonas lagde ud med at tage udgangspunkt i folkeskolereformen. Folkeskolereformen
lægger op til at eleverne skal blive dygtigere – det siger sig selv. Man skal øge trivslen og
udligne de sociale skel i skolen. Foreningslivet skal bidrage til undervisningen, så
eleverne kan lære på nye måder, og møde andre aktører end lærerne.
Der kommer nye fællesmål d. 1. juni, og de kan være relevante for de enkelte
foreninger, når man skal ud på skolerne og lave aftaler. Samarbejdet mellem skole og
forening skal have grundlag i fagets mål/formål, og alle godkendte foreninger kan byde
ind på opgaverne. DUF har en juridisk konsulent, som sikrer at foreningerne behandles
lige. Kommunerne må nemlig ikke diskriminere.
DUF tror og håber at den nye folkeskolereform bliver en gevinst for børn og unge. Den
kan eksponere foreningerne, styrke foreningernes rolle i lokalsamfundene og skabe nye
aktivitetsmuligheder for foreningerne. Det er dog en stor udfordring at skulle håndtere
det faktum, at frivillige foreninger nu skal ind og agere i en ufrivillig ramme!
Grundlæggende kan foreningerne ikke tvinges til at samarbejde. Derfor kan man ikke
begrænse foreningernes tilskud, på baggrund af deres engagement i folkeskolen. Men
det kan ikke afvises at nogle kommuner vil forsøge, på trods af at der ikke er grundlag
for det i loven. Omvendt kan skolerne også vælge ikke at samarbejde med foreningerne.
Der er en politisk tendens til, at flere frivillige skal løse velfærdsopgaver – pleje,
omsorg, uddannelse osv. Tendensen er, at det her breder sig, og det skyldes selvfølgelig
også den stramme økonomi ude i kommunerne. En faldgrube er derfor, at et ”fattigt”
byråd ser en mulighed for at frivillige løfter ansattes opgaver.
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DUF har lavet en temahjemmeside, som skal indsamle erfaringer/værktøjer, som kan
komme andre til gavn i forhold til folkeskolereformen. Derudover kan man altid kontakte
DUF, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet ude lokalt.
Flere ville gerne vide, hvordan kommunerne kommer til at håndtere spørgsmålet om
aflønning. Thomas sagde, at det nok ville være forskelligt fra kommune til kommune,
men at der normalt vil blive udbetalt en vikarløn. DUF kæmper for at pengene skal gå
direkte til foreningerne. DUF vil holde øje med området, da man også kunne have en
frygt for, at aflønningen vil blive modregnet i foreningernes generelle tilskud.
Alice meddelte at DDS starter et projekt op om folkeskolen, i samarbejde med Nordeafonden. Når der ligger nogle konkrete erfaringer, skal samrådsorganisationerne nok blive
informeret.
Jonas og Thomas afsluttede seancen med at sige, at det kunne være en idé at få
udarbejdet nogle skabeloner til lokalforeningerne, som de kunne bruge til at give et
tilbud til folkeskolerne. Foreningerne skal nemlig styrkes, hvis det her skal blive en
succes!
7. Revideret budget (15 min.)
Frederik er blevet ansat, så derfor er budgettet blevet ændret. Flere penge er taget fra
løn og lagt over til aktiviteter.
Det reviderede budget blev godkendt.
8. Handlingsplanen 2014-2016 (30 min.)
Tirsdag d. 10. juni skal Landssamrådet godkende handlingsplanen 2014-2016. Derfor
skulle udkastet fra formandsskabet diskuteres, så den endelige plan kan lægge klar d.
10. juni.
Udkastet tager udgangspunkt i den brainstorm, som Landssamrådet har gennemført.
Man blev enige om, at der ikke skal være flere temaer i handlingsplanen, end dem der
er blevet berørt i udkastet.
Det skal dog med i handlingsplanen, at der skal arrangeres regionale møder ude i landet,
så Landssamrådet kan komme mere ud til de lokale. På disse møder skal der bl.a.
diskuteres folkeoplysning, folkeskolereform, tilskud osv.
Der mangler også et fokus på folkeoplysningsloven i udkastet til handlingsplanen. Den er
jo fundamentet for alle vores aktiviteter, og derfor skal vi være opmærksomme på de
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mulige ændringer af loven, som kan komme. Det skal skrives særskilt ind, at vi arbejder
for de bedst mulige rammevilkår for vores foreninger.
Der skal laves en prioritering af afsnittene, så vi vælger det vigtigste ud.
Folkeskolereformen skal stå før afsnittet om Børns Rettigheder. Vi skal have skrevet
Folkemødet 2014 ud, da det ikke er relevant for handlingsplanen.
Der skal laves to DUF-afsnit. Et der går på det lokale arbejde, og et der berører det
nationale arbejde.
Handlingsplanen skal være mere opmærksom på, hvad der er kernen i vores arbejde, og
hvad der har en mere tematisk karakter.
9. Mødeplan (15 min.)
Der skal laves et møde i Landssamrådet op til DUF’s delegeretmøde.
Ellers blev mødeplanen godkendt.
10. Børns Rettigheder (15 min.)
Alice har talt med Helle fra UNICEF. DDS vil gerne markere Børnekonventionens
jubilæum. De er i kontakt med UNICEF. Nordisk Råd vil også gerne lave en markering,
som skal faciliteres ude på skolerne.
I forhold til gruppen, ”Børns Rettigheder”, skal det udspecificeres hvad gruppen helt
konkret skal beskæftige sig med. Man skal som muligt gruppemedlem, vide hvad man går
ind til. Det besluttes at medlemsorganisationerne efter påske sender en besked til
Frederik, med navnet på den person, der skal være foreningens repræsentant i gruppen.
Gruppen nedsættes endeligt på mødet d. 10. juni.
11. Forslag til punkter til næste møde (5 min.)
Regionale møder (hvordan skal de faciliteres osv.).
Børns Rettigheder (gruppen skal endeligt sammensættes og nedsættes).
DUF (det forventes at der er et bilag).
Indstilling/udpegning af DUF-kandidater (det forventes at der er et bilag).
12. Eventuelt (5 min.)
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Mødet d. 1. november (se udkastet til handlingsplanen) er ikke kun for lokale samråd.
Friluftsrådet skal også deltage.

