
	  
Referat	  af	  Landssamrådsmøde	  d.	  2.	  juni	  2016	   	  
	  
Mødested:	   	   KFUM	  og	  KFUK,	  Valby	  Langgade	  19,	  2500	  Valby	   	  
Mødetidspunkt:	   	   	   kl.	  17.30	  –	  20.00	  Landssamrådsmøde	  med	  spisning	   	   	  
	  
Deltagere:	  Nina	  Frøjk	  Hansen	  og	  Jørgen	  Kvist	  (KFUM	  og	  KFUK),	  Connie	  Schneider	  (Dansk	  Baptisters	  
Spejderkorps),	  Morten	  Skrubbeltrang	  (FDF),	  Nina	  Hanberg,	  Nanna	  Frisch	  Kjølholt	  (De	  Grønne	  Pigespejdere),	  
Thomas	  Kirkeskov	  og	  Anna	  Lindqvist	  (KFUM-‐spejderne),	  Jens	  N.	  Malskær	  og	  Camilla	  Simonsen	  (Det	  Danske	  
Spejderkorps),	  Lars	  Mortensen	  (Friluftsrådet)	  
Afbud:	  Lone	  Søndergaard	  Nielsen	  (DUI),	  Andreas	  Højmark	  Andersen	  (Danske	  Baptisters	  Spejderkorps),	  Louise	  
(Det	  Danske	  Spejderkorps),	  Gitte	  Kjær	  Petersen	  (KFUM-‐spejderne)	  
	  
Dagsorden:	   	  
	  
Præsentationsrunde	  
	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Dagsordenen	  blev	  godkendt	  

2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  Landssamrådsmødet	  d.	  30.	  marts	  2016	  
Referatet	  blev	  godkendt	  

3. Temadrøftelse	  om	  mulige	  nye	  aktiviteter/projekter,	  der	  kunne	  iværksættes	  V.	  Thomas	  Kirkeskov	   	  
Temaer	  til	  kommende	  samråd	  skal	  være	  realistiske	  og	  lave	  ting,	  som	  vi	  har	  mulighed	  for	  og	  lyst	  til	  at	  
arrangere.	  
Formålene	  for	  samrådet	  blev	  ridset	  op	  (Bilag	  1)	  
Thomas	  satte	  følgende	  hegnspæle	  op	  til	  10	  min	  3-‐mands	  diskussion	  
-‐ Lokale	  samråd	  –	  skal	  være	  relevant	  for	  dem	   	  
-‐ Realisme	  
-‐ Benytte	  det	  eksisterende	  ”organisatoriske”	  setup	  –	  ikke	  opfinde	  nye	  strukturer,	  fx	  DUF	   	  
-‐ Politisk	  opbakning	  –	  Repræsentation	  
-‐ Behøver	  alle	  at	  være	  med	  

	  
Derefter	  opsamling	  (Bilag	  1)	  
Skær	  ind	  til	  benet	  –	  klar	  profil	   	  

Spørgsmålet	  om	  konstruktionen	  af	  Landssamrådet?	  Sidder	  de	  rigtige	  mennesker	  i	  Landssamrådet?	  Der	  
er	  en	  tendens	  til,	  at	  mødedeltagerne	  mangler	  føling	  med	  de	  lokale	  samråd.	  
-‐ undersøg	  i	  Landssamrådet,	  hvad	  man	  hver	  især	  er	  optaget	  af	  politisk	  

Styrke	  de	  lokale	  samråd	  
- økonomisk	   	  
- erfaringsudveksling	  –	  min.	  1	  møde	  om	  året	   	  
- vigtigt	  at	  det	  er	  tovejskommunikation	  
- national	  interessevaretagelse	  –	  vi	  skal	  være	  opmærksom	  på	  at	  udnytte	  de	  fora,	  vi	  er	  til	  stede	  i	   	  

Understøtte	  de	  lokale	  samråd	   	  
- fora	  at	  kommunikere	  i	  
- involvering	  i	  arbejdsgruppen	  til	  november	   	  
- udvikling	  af	  en	  ”pakke”,	  som	  Landssamrådet	  kan	  turnere	  rundt	  i	  landet	  med	   	  

o kan	  være	  med	  til	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  de	  lokale	  samråd	   	  
	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  har	  DUF	  og	  de	  lokale	  samråd	  med.	  



Diskussionspunkter	  til	  august-‐mødet	  
- konstruktionen	  af	  Landssamrådet	   	  

o Hvem	  skal	  sidde	  med?	   	  
o Skal	  konstruktionen	  af	  Landssamrådet	  gentænkes?	  
o evt.	  inviter	  grupper	  til	  mødet,	  som	  giver	  mening	   	  
o Nina	  Frøjk	  Hansen	  og	  Jens	  N.	  Malskær	  forbereder	  et	  oplæg	  

- styrkelse	  af	  de	  lokale	  landssamråd	  fra	  forskellige	  perspektiver	   	  
o Vi	  skal	  ikke	  kun	  snakke	  om	  det,	  vi	  skal	  gøre	  noget	  for	  at	  styrke	  dem.	   	  
o Lars	  Mortensen,	  Nanna	  Frisch	  Kjølholt	  og	  Camilla	  Simonsen	  laver	  et	  oplæg	   	  
o inddrag	  ønsker	  og	  evaluering	  fra	  tidligere	  november-‐møder	   	  
o opstil	  2-‐3	  mulige	  scenarier	   	  

- udnytte	  eksisterende	  fora	  til	  national	  interessevaretagelse	   	  
o runde	  i	  Landssamrådet	   	  

- de	  to	  sidste	  punkter	  –	  skal	  tages	  med	  på	  november-‐mødet	  
	  

4. Orientering	  fra	  Friluftsrådet	  v/	  Lars	  Mortensen	  
Den	  nyligt	  afholdte	  generalforsamling	  gik	  godt.	  Thomas	  Bach	  (Danmarks	  Idrætsforbund)	  er	  blevet	  valgt	  
som	  nyt	  bestyrelsesmedlem.	  Johanne	  Hardevig	  (DDS)	  blev	  valgt	  som	  suppleant.	  Bestyrelsen	  
konstitueres	  på	  det	  kommende	  folkemøde.	  Se	  referat	  (bilag	  2).	  

5. Orientering	  og	  drøftelser	  vedr.	  DUF	  Ved	  Jens	  N.	  Malskær	  
	   	   	  

a. Orientering	  fra	  styrelsesmedlemmer	  
-‐	  Udlodningsmidlerne	  er	  oppe	  på	  regeringsplan	  i	  den	  kommende	  uge,	  så	  vi	  afventer	  deres	  
beslutning	  før	  vi	  tager	  stilling	  til	  vores	  rolle.	  

b. Drøftelse	  af	  kommende	  tiltag	   	  
-‐	  DUF	  har	  ungdommens/spejdertelt	  på	  folkemødet,	  alle	  er	  velkomne.	  
-‐Samrådet	  har	  2	  fra	  DUF's	  vedtægtsudvalg.	  

	  
6. Kommunikation	  til	  de	  lokale	  samråd	  

2016	  seminaret	  vi	  skal	  have	  kommunikeret	  dato	  og	  sted	  ud.	  Afventer	  svar	  fra	  Svend	  Karup	  med	  
program.	  
Samrådet	  udmelder	  at	  der	  vil	  blive	  kigger	  på	  erfaringsudvikling.	  Her	  er	  en	  mulighed	  at	  opsætte	  en	  
mail-‐adresse,	  hvor	  man	  kan	  sende	  gode	  forslag	  til.	  Derudover	  kommunikerer	  Samrådet,	  at	  vi	  skal	  i	  gang	  
med	  en	  proces	  for	  at	  sikre,	  at	  det	  er	  de	  rigtige	  personer,	  som	  er	  repræsenteret	  i	  Landssamrådet.	  
Det	  forventes	  at	  der	  deltager	  et	  par	  stykker	  fra	  Landssamrådet.	  

	   	  
7. Forslag	  til	  punkter	  til	  næste	  møde 

Næste	  møde	  er	  torsdag	  d.	  25.	  august	  2016	  
-‐	  Fra	  DUF:	  Opdatering	  på	  vedtægtseftersynet	   	  
-‐	  Samrådsorganisationernes	  beregning	  af	  lejrpladsleje	  ved	  landslejre.	  Meiken	  og	  Jørgen	  kigger	  på	  det	  
og	  er	  i	  dialog	  med	  DUF	  (Bilag	  3)	  
	  

8. Evt.	   	   	  
Thomas	  orientere	  om	  at	  der	  stadig	  arbejdes	  på	  byggereglementet.	  


