Referat af Samrådsmøde den 2. juni 2015

Referat af Landssamrådsmøde den 2. juni 2015
Tilstede:
Louise Juul Jensen (DUI), Connie Schneider (Danske Baptistes Spejderkorps), Nina Handberg (KFUM),
Thomas Kirkeskov (KFUM), Jørgen Kvist, Birgitte Meisner Nielsen (DGP), Alice Linning (DDS), Signe Bo (DUF),
Christian Mortensen (KFUM/KFUK), Rhea Reinhardt (DUI-LEG og VIRKE) referent
Afbud: Morten Thorup (DUI), Anne Kathrine Østerby (KFUM), Charlotte Thomassen (DDS), Jonas Maibom
Pedersen (FDF), Amalie Kyndesen (FDF), Morten Skrubbeltrang (FDF), Teresa Kildelund (Danske Baptisters
Spejderkorps), Nina Hansen (KFUM), Nanna Frisch Kjølholt (De Grønne Pigespejdere), Lars Mortensen
(KFUM/KFUK)
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

Man rykkede punktet om fremtidig sekretariatsbetjening op som punkt 2.
Punkt 4 udgik, da Lars Mortensen havde meldt afbud.
Dagsorden blev herefter godkendt.
2.

Forslag til fremtidig sekretariatsbetjening

Christian Mortensen fortalte om dagens møde med Morten Thorup og Rhea Reinhardt om overleveringen
af Samrådets sekretariats betjening fra DUI-Leg og Virke til KFUM & KFUK. Christian vil deltage i de næste
møder i Samrådet.
Jørgen Kvist opfordrede til, at alle fra Samråd endelig skulle byde ind med historik og viden funktioner for
Samrådet.
Alice Linning spurgte til en beslutning vedr. arbejdsgruppen der arbejder med det årlige seminar for alle de
lokale samråd.
Louise Juul Jensen forklarede at man på sidste Samrådsmøde, med udgangspunkt i den skriftlige
evalueringen af Samrådsseminaret afholdt i november, havde besluttet, at arbejdsgruppen skulle arbejde
videre uden Landssamrådet indblanding. Landssamrådet vil stadig meget gerne ville udsende invitationer
til seminaret.
3.

Godkendelse af referat fra mødet den 23. marts 2015

Referatet blev enstemmigt godkendt.
4. Orientering fra Friluftsområdet v/ Lars Mortensen
Punktet udgik, da Lars Mortensen havde meldt afbud
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5.

Orientering fra DUF

Signe Bo orienterede om DUF’s igangværende aktiviteter.
a. Orientering vedr. arbejdet med nye Tipsregler
Signe Bo gennemgik den næste tids mødeplan for udvalget. Dertil opfordrede hun alle til at læse en rapport
fra Syddansk Universitet af Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund og Hans-Peter Qvist.
(Rapporten er vedhæftet med dette referat)
6.

Valg af kandidater til DUF’s styrelse:

4 kandidater havde indsendt kandidatpræsentationer og ønskede at opstille til DUF’s styrelse på DUF
delegeretmødet i december 2015.
De 4 kandidater er:
DBS – Andreas Højmark Andersen
DDS – Jens N. Malskær
KFUM – Gitte Kjær Petersen
DUI-LEG og VIRKE – Lone Søndergaard Nielsen
Da flere af kandidatpræsentationer var blevet indsendt for sent blev det besluttet at afholde et
ekstraordinært møde inden sommerferien, hvor opstilling af kandidater til styrelsen og
næstformandskandidat kunne blive drøftet.
7.

Regnskab for landssamrådet 2013, herunder regnskab for Projekt Foreningsvilkår

Regnskab 2013 blev godkendt og ultimo saldi vil blive indført i regnskabet for 2014.
Nina Hanberg udtrykte ønske om, at man for fremtiden brugte budgettet som et styreredskab og havde en
kontinuerlig opfølgning på budgetbalancen ved Samrådets møder gennem året. Derved vil man også kunne
undgå for store difference i forhold budget og faktisk forbrug.
8.

Forslag til punkter til næste møde
- Regnskab 2014 til godkendelse
- Budget 2015 og 2016 (Medlemskontingent opkrævning)
- Invitere den nye generalsekretær for DUF til et af møderne i efteråret
- Invitere de fire opstillede kandidater til mødet
- Status på handlingsplanen

9.

Evt.
Mødet sluttede kl. 20.00

