Referat af Landssamrådsmøde den 25. marts 2015
Tilstede:
Louise Juul Jensen (DUI), Morten Thorup (DUI), Connie Schneider (Danske Baptistes Spejderkorps), Teresa
Kildelund (Danske Baptistes Spejderkorps), Nina Handberg (KFUM), Thomas Kirkeskov (KFUM), Rasmus Bro
Henriksen (KFUM); Charlotte Thomassen (DDS), Alice Linning (DDS), Morten Skrubbeltrang (FDF), Signe Bo
(DUF), Nanna Frisch Kjølholt (De Grønne Pigespejdere), Jonas Maibom Pedersen (FDF), Anne Kathrine
Østerby (KFUM), Lars Mortensen (KFUM/KFUK), Amalie Kyndesen (FDF), Nina Hansen (KFUM)
Afbud: Jørgen Kvist, Birgitte Meisner Nielsen, Kathrine Færløv Christensen
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.
2.

Godkendelse af referat fra mødet i januar 2015

Referatet blev enstemmigt godkendt.
3.

Orientering fra Friluftsområdet v/ Lars Mortesen

Friluftsrådet har fået ny direktør, Jens Grindsted. Ligeledes er der også blevet ansat en ny vicedirektør,
Torbjørn Eriksen.
Man er pt. ved at forbedrede generalforsamlingen, som der er blevet sendt invitationer ud til.
Dertil fortalte Lars Mortensen om dialogen med Naturstyrelsen om den adgangspolitiske handlingsplan. Pt.
Afventer man juristernes vurdering af hjemlen ved at kræve brugerbetaling for at færdes på offentlige
områder i naturen.
Ud over dette gav Lars Mortensen en kort opdatering på Statens arbejde med et forslag til en decideret
friluftspolitik, som skal behandles i Miljøudvalget. Man er fra Friluftsrådet positivt indstillet over for de
foreløbige elementer i udkastet.
Danmark har fået en ny nationalpark i Roskilde, som er kulminationen på 10 års forbedrede kræfter fra
frivillige ildsjæle, politikere m.fl.
Se mere om nationalparken her:
http://www.skjoldungelandet.dk/
4.

Orientering fra DUF v/ Signe Bo

Signe Bo fortalte om regnskabstallene fra Danske Spil for 2015, hvor man har 138 mio. kr. til fordeling,
hvilket også stemte overens med det forventede. Dette betyder også, at man ser på en mindre
takstnedsættelse.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at spå om 2016 og økonomien, da meget afhænger af dette års
folketingsvalg.
Signe Bo berettede om Rigsrevisions undersøgelse om DUF’s lukkede puljer og uddybede, at de
internationale puljer ligeledes er med i undersøgelsen.
Det næste styrelsesmøde skal afholdes den 8. april 2015, hvor man dagsordenen bl.a. indeholder
afsluttende status på strategierne ’14-‘15 samt vedtagelse af nye strategier og rammebudgetter, revision af
tipsreglerne og evaluering af skolevalg.
På næste samrådsmøde vil styrelsesmedlemmerne mundtligt kommentere på de enkelte strategier.
Afslutningsvis fortalte Signe Bo om de lokale folkemøder, som bliver afholdt af kommunerne og opfordrede
samtidig Samrådet til at invitere en konsulent fra DUF til at holde oplæg om mulighederne for Samrådets
medlemmer ift. disse lokale folkemøder.
4a. Drøftelse af input til DUF’s Styrelse vedr. den demokratiske deltagelse i foreningslivet v/ Nanna Frisch
Kjølholt
-

Hvor arbejder samrådets organisationer med demokrati? Hvordan?
Hvordan sikrer vi demokratiet i vores organisationer?
Hvor er vi stærke, og hvor vil vi gerne udvikle os?

Charlotte Thomassen:
”Det er et stort spørgsmål, som handler om, hvordan vi kan give et alternativ til de politiske
ungdomsorganisationer. Man kunne tage det standpunkt, at vi arbejder med det repræsentative
demokrati. Anerkende, at vi har arbejder ikke med demokrati på traditionelle måde. Det handler mere om
at være til stede og kan også mere se som et handlingsdemokrati”.
Teresa Kildelund:
”Almen dannelse er også demokratisk dannelse. Vi snakker ikke om politik, men vi lærer børn at tage stilling
til livets forskellige facetter”.
Morten Thorup:
”En af de ting vi prioritere er åbenhed og at man lærer børnene at have forståelse og tolerance overfor alle
mennesker, man møder. Samtidig handler det også om respekt for flertallet og hele den demokratiske
proces, selvom den kan være lidt tung”.
Rasmus Bro Henriksen:
”Spejdernes lejre er et godt eksempel på direkte udført demokrati, hvor man skal arbejde sammen med al
det, der skal bygges op og arrangeres for at afholde en lejr. Nærdemokrati er f.eks. også en patrulje”.
Charlotte Thomassen gav derefter en kort opdatering fra Styrelsens arbejdsgruppe vedr. den interne
revision af tipsfordelingsreglerne. Der har været afholdt første møde, hvor Martin Justesen holdt oplæg.
Dertil er der planlagt adskillige møder resten af året for arbejdsgruppens 15 medlemmer.
5.

Afrapportering fra arbejdsgruppen om valg af kandidater til DUF’s styrelse

Louise Juul Jensen fortalte om de forslået principper, som arbejdsgruppen har opstillet og bad de
tilstedeværende tilkendegive deres mening. Alle gav positiv tilkendegivelse og principperne blev vedtaget.
Signe Bo opfordrede til en hurtigere proces ift. opstilling af kandidater, så Samrådet ikke kommer i tidsnød.
Det blev besluttet, at alle organisationer skal medbringe indstilling af kandidater fra deres organisation til
næste Samrådsmøde.

6.

Forslag til fremtidig sekretariatsbetjening

Samrådet diskuterede forslaget om at forankre sekretariats betjeningen permanent i KFUM/KFUK, men
stadig lade det politiske formandsskab gå på skift.
Det blev besluttet, at DUI-Leg og VIRKE sammen med KFUMK/KFUK skal udarbejde en komplet
opgavebeskrivelse, hvor det klarlægges hvilke funktioner sekretariatsbetjeningen skal indeholde.
7.

Evaluering af BUS temamøde 2014 og forberedende drøftelse ift. temamøde 2015

Samrådet drøftede den vedlagte evaluering af BUS temamødet 2015. Det blev besluttet, at man i Samrådet
gerne ville sende materiale ud pr. mail ud fra de respektive organisationers maillister.
Dertil blev det besluttet, at KFUK og KFUM og DUI skal tale med arbejdsgruppen om det fremtidige
samarbejde med de lokale Samråd.
8.

Regnskab for landssamrådet 2013, herunder regnskab for Projekt Foreningsvilkår

Charlotte Thomassen gennemgik regnskabet. Underskuddet var forventet, da man på forhånd havde
besluttet at bruge af egenkapitalen til at lave Projekt Foreningsvilkår.
Nina Hansen konstaterede, at der manglede ultimo posteringer vedr. de likvide midler ved årsskiftet samt
egenkapitalen.
Man vedtog, at Nina Hansen skulle udfærdige en oversigt over spørgsmål til regnskabet og sende dem til
Charlotte Thomassen, som vil tage kontakt til bogholderiet.
Regnskabet skal atter på dagsorden ved Samrådets næste møde.
9.

Foreløbig regnskab for 2014

Intet at referere.
10. Status på arbejdsgruppen der arbejder med folkeskolereformen
Man drøftede formålet med arbejdsgruppen på opfordring af Morten Thorup. Det blev klarlagt, at
arbejdsgruppen skal ses som en ERFA-gruppe med vidensdeling, ikke som en projektgruppe.
Såfremt man som organisation ikke oplever et fornuftigt udbytte af arbejdsgruppen, så er der ikke
tvangsdeltagelse i møderne mm.
11. Forslag til punkter til næste møde den 12. juni 2015
-

Handlingsplan for samrådet – gennemgang.
Besøg af Kirsten Brosbøll?

12. Evt.
Intet at referere.

Mødet sluttede kl. 20.30

