
                          
 

Referat af Landssamrådsmøde d. 30. september 2015 

Mødested:  KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby 

Deltagere:  
Louise Juul Jensen og Lone Søndergaard Nielsen (DUI), Thomas Kirkeskov, Anne Kathrine Østerby og Gitte 
Kjær (KFUM-Spejderne), Nina Hanberg og Nanna Frisch Kjølholt (De Grønne Pigespejdere), Connie 
Schneider og Kathrine Færløv Christensen (Dansk Baptisters Spejderkorps), Camilla Simonsen og Jens N. 
Malskær (Det Danske Spejderkorps), Jørgen Kvist og Nina Frøjk Hansen (KFUM og KFUK), Meiken Sørensen 
(Samrådssekretariatet), Christian Mortensen (Samrådssekretariatet, referent). Henriette Laursen (DUF), 
Morten Skrubbeltrang (FDF). 
       
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 3 udgik, da Lars Mortensen havde meldt afbud. Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 25. august 2015 

Referatet blev godkendt (bilag 1). 

3. Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen 

Punktet udgik. 

4. Orientering fra og drøftelse med Henriette Laursen, generalsekretær i DUF 

Henriette orienterede om DUF’s arbejde for unges deltagelse i foreningslivet og i demokratiet, samt 

det internationale arbejde. DUF har 71 medlemsorganisationer, og DUF’s Styrelse har vedtaget tre 

strategiske områder for de kommende to år: 1) Unge og foreninger, 2) unge og demokrati og 3) 

internationalt arbejde. Se også http://duf.dk/om-duf/strategier/ 

 

Strategiske mål, Unge og foreninger  

1. DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår nationalt.  

DUF administrerer udlodningsmidler og varetager sammen med andre paraplyorganisationer 

interesser i forhold til udlodningsloven. Spillemarkedet er vigende, men meldingen fra 

statsministeren, at faldet i 2015 kompenseres. Den nye finanslov vil dog betyder færre penge til 

projekter i ulande (fra 11 mio. kr. til 8,1 mio. kr.). 

2. DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår kommunalt.  

Herunder folkeskolereformen/åbne skole og religiøse notat, samt juridisk rådgivning. 

3. DUF støtter medlemsorganisationerne i at sætte og nå egne mål.  

Organisationsudvikling, kurser, forskning mv., herunder foreningsmodellen set i lyset af nye, 

flygtige fællesskaber (”DUF er fortaler for foreningsformen, men ikke imod nye idéer”). 

4. DUF understøtter medlemsorganisationernes muligheder og samarbejde lokalt.  

Herunder lokale folkemøder. 

 

Strategiske mål, Unge og demokrati: 

1. DUF fremmer unges engagement i og indflydelse på det repræsentative demokrati. 

Herunder forskning om unges deltagelse i repræsentative demokrati (”Unge har stor politisk 

interesse, men lille politisk selvtillid”). 

http://duf.dk/om-duf/strategier/


                          
 

2. DUF styrker unges adgang til og engagement i den demokratiske samtale. 

Herunder særligt fokus på ulighed og demokratisk marginaliserede unge. 

3. DUF øger unges valgdeltagelse, og særligt blandt de grupper, der stemmer mindst. 

DUF arbejder for 16 års valgret. 

4. DUF styrker sin position som primær aktør i forhold til unges demokratiske deltagelse. 

Herunder tiltag som ’skolevalg’, valgmøder på erhvervsuddannelser og udforskning af politisk 

deltagelse på sociale medier. 

 

Strategiske mål, Internationale arbejde 

1. Medlemsorganisationerne er blevet styrket gennem deres internationale engagement. 

Danske medlemsorganisationer skal styrkes via arbejde internationalt, dvs. bringe det ind i egen 

organisation, frem for kun projektgrupper, der arbejder med isolerede projekter. 

2. Ungdomsorganisationer i Mellemøsten, Nordafrika og udviklingslandene har opnået styrket 

organisatorisk kapacitet og øget indflydelse i egne samfund. 

3. Dialog og gensidig forståelse er styrket blandt unge på tværs af nationale, ideologiske, religiøse, 

sekteriske og andre skel. 

Eksempelvis egyptiske politiske ungdomsorganisationer der danner netværk med danske politiske 

ungdomsorganisationer. 

4. Medlemsorganisationerne er sikret gode rammevilkår for deres internationale arbejde. 

Kommentarer: 

Nanna bemærkede at hun som DUF-styrelsesmedlem for samrådsorganisation forventes at have 

fokus på unge i foreningslivet, men samtidig at eget bagland ofte er meget interesseret i de unge og 

demokrati (via foreningsdemokratiet). Anne Kathrine bekræftede dette, og pointerede at skelnen 

mellem hvem der har aktier i demokrati ctr. foreningsvilkår er udvisket.  

Morten bemærkede, at vi er udfordrede på det traditionelle foreningsdemokrati. Med henvisning 

til bl.a. Belgien, hvor der arbejdes med en mere løs struktur, efterlyste han overvejelser og 

erfaringer. 

5. Orientering og temadrøftelse fra DUF  

a. Orientering vedr. arbejde med nye Tips-regler 
- Der var dialogmøde 22. september; der afventes referat, men slides er udsendt (og 
sekretariatet udsender dem ud til samrådsmedlemmerne). Henriette orienterede om at 
hun forventer at der foreligger en endelig indstilling til DUF’s Styrelse den 27. november. 
Der er ikke diskuteret konkret fordeling af midler endnu, men arbejdsgruppen foreslår bl.a. 
at hæve kravet til minimumsantallet af medlemmer samt lokalforeninger. 
- Jørgen understregede vigtigheden af at bevare mangfoldigheden, og at der ikke er givet 
mandat til samrådsrepræsentanterne i arbejdsgruppen om at bidrage til at presse de små 
organisationer ud. 

b. Generel orientering 
- Skriftlig orientering indgår som bilag 2. 

c. Temadrøftelse  
- På baggrund af oplæg fra Signe/Samrådsklumpen om flygtning og integration i 



                          
foreningslivet (bilag 3), faciliterede Nanna og Anne Kathrine en drøftelse af emnet. Noter 
fra drøftelsen er vedhæftet som bilag.  

6. Præsentation af kandidater til styrelsen 
Lone Søndergaard Nielsen (DUI): Lone bor i Vejen, har to børn, arbejder i FOA, og er næstformand i 
DUI. Har stor interesse for demokrati arbejde med særligt fokus på udsatte unge. Synes at alle dele 
af DUF-strategien lyder spændende. 
Gitte Kjær (KFUM-Spejderne): Gitte er nyuddannet cand.scient.pol, har været dialogambassadør i 
DUF i mange år, og har deltaget i KFUM-spejdernes Tunesien-projekt. Er meget åben for Samrådets 
behov og ønsker til Styrelsesmedlemmerne. 
Jens Malskær: Jens er uddannet cand.scient.pol, og arbejdet i DDS med eksterne relationer mv. 
Ønsker at sætte fokus på hvordan vi får de unge i tale. Desuden fokus på udlodningsmidler. 
 
I den efterfølgende dialog med kandidaterne blev der talt om følgende gensidige forventninger: 
- Landssamrådet forventer at styrelsesmedlemmerne bistår Samrådet med at sortere i 
orienteringer fra DUF, har fingeren på pulsen, deltager i og forbereder relevante drøftelser på 
Samrådsmødet, samt prioriterer deltagelse i landssamrådsmøderne. 
- Alle syv organisationer skal føle sig repræsenteret.  
- Gensidighed, dvs. Samrådet skal bringe input fra organisationers bagland den ene vej, og 
styrelsesmedlemmerne skal bidrage til strategiske drøftelser om DUF-emner den anden vej. 

7. Orientering om mødedatoer for 2016 
- 19. januar - 30. marts - 2. juni 
- Mødeindkaldelser udsendes af sekretariatet. 
- Mødested Valby Langgade 19, medmindre andet aftales 

8. Forslag til punkter til næste møde d. 11. nov. (formøde til delegeretmøde) og 23. nov.  
- Handlingsplan og budget 2016 (januar-mødet) 
- Formøde 11. november: kun for delegationsmedlemmer. Nuværende og ny samrådsklump 
forbereder dagsorden.   
- Temadrøftelse til næste samrådsmøde forberedes af samrådsklumpen. 
- Mødet den 23. november gennemføres kun, hvis der vurderes at være indhold nok. Samt social 
overleveringsforretning. [AFLYST] 

9. Evt.  
- Ny hjemmeside lanceres umiddelbart efter mødet.  
- Intern gruppemail, alle@samraadet.dk, er oprettet. 
- fremover vil der kun blive bedt om afbud fremfor tilmelding til landssamrådsmøderne, dvs. ingen 
tilbagemelding betragtes som tilmelding, med aftensmad. 
  

mailto:alle@samraadet.dk

