Referat af Samrådsmøde d. 11. oktober 2016
Mødested: KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 – 20.00
Deltagere: Sanne Lund Sørensen, Connie Schneider, Andreas Højmark Andersen, Nina Hanberg, Anna
Lindqvist, Gitte Kjær Pedersen, Camilla Simonsen, Troels Emil Andersen Boe (som suppleant for Jens
Malskør), Lone Søndergaard Nielsen, Nina F. Hansen, Nicolai Diemer (referent)
Afbud: Amalie Kyndesen, Jørgen Kvist, Morten Skrubbeltrang, Lars Mortensen, Nanna Frisch Kjølholt, Louise
Juul Jensen, Thomas Kirkeskov, Kenneth F. Christensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
DUF-punkt blev rykket frem som nyt punkt 3
2. Godkendelse af referat fra Samrådsmødet d. 25. august 2016
 Bilag 1
Rettelse vedr. punkt 5: Det er hele integrationsbevillingen der er skåret væk.
(Opdateret referat findes på hjemmesiden).
3. Orientering og drøftelser vedr. DUF
Andreas Højmark Andersen orienterede fra DUF:
o

o
o

Vedtægtsarbejdet fylder meget.
- Styrelsen indstiller samlet et sæt vedtægter til drøftelse på delegeretmødet. Det
sendes ud til organisationerne snarest.
- Opsummering af forslag: Udvide styrelsen med to medlemmer, direkte valg af og
større mandat til forretningsudvalget, mulighed for at lukke flere foreninger ind i
DUF, mere smidige frister mv.
- DDS har som de eneste stemt imod fjernelse af minimumskrav på 300 medlemmer
ved optagelse i DUF – ud fra bekymring om optagelse af for mange ”døgnfluer”
Der er meget fokus på den kommende uddeling af tipsmidler. Forvent ikke kompensation
for indeværende år, men nedskæring på ca. 5%.
Liberalisering af spilleloven er desværre sat på til behandling i Folketinget lidt sent (jan
2017), men man håber på en snarlig politisk aftale, som vi kan navigere efter.

DUFs delegeretmøde:
o
o

Samrådets DUF-styrelsesmedlemmer indkalder snarest til forberedelsesmøde forud for
DUFs delegeretmøde. Det forventes at blive d. 3. november kl. 17.30 på Holmen.
Har man forslag, som man ønsker Samrådsorganisationernes opbakning til, skal man
snarest muligt (senest 1/11) sende dem til Samrådssekretariatet, som videresender til alle
Samrådsorganisationernes delegerede.

- Send derfor også deltagernavne og mailadresser til Samrådssekretariatet snarest
muligt og senest 31/10.
Der er et lovforslag på vej om, at alle folkeoplysende foreninger skal offentliggøre deres
regnskaber. Det er kommunerne, der vil få ansvaret for at administrere dette. Forslaget forventes
vedtaget inden længe.
Samrådet orienterer om det på hjemmesiden og i Facebook-gruppen. (Andreas sender info til
Nicolai Diemer).
Nina Hanberg rejste problematikken omkring beregning af lejrpladsleje, som også blev drøftet på
sidste Samrådsmøde. Det vil være ønskeligt, hvis Samrådet kan blive enige om en fast takst, som
også DUF har foreslået (jævnfør mail der blev udsendt sammen med sidste referat). Nina Hanberg
har fundet frem til, at der historisk set er stor variation (fx er det hos FDF typisk 825 kr., men det
hos DDS typisk er 500 kr.)
Samrådsorganisationernes generalsekretær bedes drøfte sagen i deres kreds. Der er et klart ønske
fra Samrådet om en hurtig afklaring.
4. Temadrøftelse: Konstruktionen af Samrådet
 Bilag 2
Nina Frøjk Hansen gav et oplæg om Samrådets funktion og sammensætning.
Samrådet drøftede de opstillede scenarier og besluttede, at gå efter en model, hvor Samrådet får
tættere tilknytning til de lokale samråd. Samrådet udvides, så hver organisation har tre pladser i
stedet for to (samt gæster, dvs. DUF-styrelsesmedlemmer og en repræsentant fra Friluftsrådet). De
tre pladser skal besættes af
o et medlem af et lokalt samråd
o en frivillig på det nationale, politiske niveau
o generalsekretæren
Det vil ikke forventes, at alle tre personer møder op hver gang. Man kan ud fra dagsordenen
vurdere, hvor mange/hvem der er mest relevant at sende.
Denne nye model afprøves efter årsskiftet. Vedtægterne tilrettes, når alle organisationer er enige
om det.
Dagsordenen skal i højere grad tilrettelægges, så DUF- og Friluftsrådrepræsentanterne har
mulighed for blot at være til stede på en del af mødet.
Samrådets møder skal fremover placeres en lille uges tid før DUF’s styrelsesmøder, fx torsdag i
ugen før.
5. Orientering om opdateret hjemmeside og ny Facebook-gruppe v/ Nicolai Diemer
Hjemmesiden er opdateret.
Kontaktoplysninger til de lokale samråd er tjekket.
Der er oprettet en Facebook-gruppe (www.facebook.com/groups/samraadet), som alle
medlemmer af lokale samråd inviteres til at være med i og bidrage med indhold til.
(Samrådssekretariatet udsender mail til alle).
Samrådet udsender ikke længere nyhedsbrev, men lægger nyheder på hjemmesiden og i Facebookgruppen.

6. Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen
Lars Mortensen deltog ikke på mødet. Vedlagt referatet er skriftlig orientering, som blev uddelt på
mødet.
 Bilag 3
Samrådssekretariatet er blevet gjort opmærksom på, at Friluftsrådet for godt to år siden lukkede
alle deres lokalaftaler. De er erstattet af bilaterale vejledninger og samarbejdsaftaler, som
Friluftrådet også gerne vil i dialog med Samrådet omkring.
Mulighederne undersøges nærmere af Samrådssekretariatet, hvorefter Samrådet orienteres.
7. Kommende møder
Næste møde: 29/11 2016
Emner: DUF delegeretmøde, orientering fra temadagen, opfølgning på oktober-mødet
Første møde i 2017
Emne: Afklaring af evt. igangsætning af nye projekter i Samrådsregi
Samrådssekretariatet udsender mødedatoer for 2017.
8. Evt.
Camilla Simonsen repræsenterer Samrådet på temadagen d. 5/11 og præsenterer dér også
hjemmeside og Facebook-gruppe.
I referater af Samrådsmøderne skal det fremhæves, hvad der skal følges op på. Dette skrives også i
mailen.

