Referat af Landssamrådsmøde d. 29. november 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, Nanna
Frisch Kjølholt, Anna Lindqvist, Gitte Kjær Petersen, Camilla Simonsen, Louise Juul Jensen, Jørgen Kvist, Lars
Mortensen, Jan Tolstrup.
Afbud: Thomas Kirkeskov, Nina Frøjk Hansen, Kenneth F. Christensen, Nicolai Diemer, Lone Søndergaard.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 11. oktober 2016
 Bilag 1
Godkendt
Herunder opsamling på generalsekretærers drøftelse af problematikken omkring beregning af
lejrpladsleje.
Sagen er lagt død. Der skal bruges de retningslinjer, der ligger.

3. Orientering og drøftelser vedr. DUF
a. Opsamling på DUF delegeretmøde
Væsentlige forslag skal behandles, herunder formål og vedtægter. Især
vedtægtsændringerne blev drøftet. Derudover blev forslag til udtalelser drøftet.
b. Andet
DUFs generalsekretær har sagt op.
FU fritog GS fra tjeneste, da hun blev anklaget i en sag fra sit tidligere job. DUF blev
orienteret om dette i foråret. Efter at GS blev frikendt i sagen, ønskede hun at forlade
jobbet.
FU har handlet ud fra forskellige hensyn, herunder risiko for negativ presseomtale, det
kommende delegeretmøde, tipsforhandlinger og øvrige politiske hensyn.
Jesper Kejlhof er konstitueret GS. Der orienteres om de videre skridt mod en ny GS.

Der blev stillet kritiske spørgsmål til DUFs skriftlige kommunikation, herunder spørgsmålet
om fortrolighed.
Nanna Frisch Kjølholt og Jørgen Kvist rejste og fastholdt kritik af at GS blev suspenderet
inden sagen var blevet færdigbehandlet ved domstolen, samt udtrykte bekymring over den
nuværende situation.
Ny regering.
Tipsforhandlingerne er ikke afsluttet. Der var en DUF-positiv model på bordet inden
regeringsskiftet. Der foreligger et godt regeringsgrundlag. Ny kulturminister – de
kommende forhandlinger ligger (godt) på skatteministerens bord.
Initiativstøtteudvalget
Der mangler medlem i udvalget.

4. Orientering fra Temadagen d. 5. november
Fem opmærksomhedspunkter fra Nanna, Camilla og Anne der repræsenterede Landssamrådet på
Temadagen.
Det var et godt møde med 70 deltagere. Landssamrådet var stærkt og lyttende repræsenteret.
Hjemmeside og facebook blev rost, derudover blev der peget på behov for et par tekniske rettelser
(Camilla sender til Nicolai). Der er brug for generationsskifte.
Der er brug for at indlæggene på mødet og på FB-gruppen har høj faglig kvalitet – og ikke bare
hygge-agtigt. Det vil være rigtigt godt at få gang i kvalificerede indlæg på FB. Nicolai indkalder til
(skype-)møde med Nanna, Anne og Camilla, som sparringsgruppe mhp indlæg på FB.
Arrangørerne vil gerne være ansvarlig igen. Der er forventning om fremtidig god deltagelse på
mødet.

5. Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen
Skriftlig orientering medsendes dette referat.
DDS opstiller Søren Eriksen som kandidat ved det kommende valg (april 2017) til bestyrelsen.

6. Budget 2017
Vedtagelse af budget 2017
 Bilag 2
Der er tale om et budget med plads til ekstra aktiviteter.
Der er afholdt social afleveringsforretning i 2016.
Godkendt med en tilretning, som vedhæftes.

7. Kommende møder
a. Konsulent Jette Holtze Inno fra Friluftrådet tilbyder at komme forbi på et af
Landssamrådets møder og drøfte hvordan en evt. samarbejdsaftale bliver mest relevant for
Samrådets organisationer.
 Bilag 3
Der laves bilaterale aftaler med samrådsorganisationer. Jette er velkommen til at sende
invitationer til samrådsorganisationerne.
b. Temadrøftelse til næste møde: Afklaring af evt. igangsætning af nye projekter i Samrådsregi
- Hvem er ansvarlig?
Temadrøftelse til januar-mødet: De Lokale samråd. HUSK: Januarmødet er første
møde, hvor hver organisation kommer også med en lokal repræsentation.
Alle organisationer sender mail til Nicolai med kontaktoplysninger på deres
kommende lokale repræsentant senest den 12. december. Derefter sender
formanden velkomstmail med invitation til de nye, og beder dem samtidig om på
max 5 minutter på januarmødet, at præsentere de to sager fra deres lokale
samråd, som landssamrådet kunne/burde tage fat på. Nicolai faciliterer på næste
møde.
c. Fastlæggelse af mødedatoer for 2017.
- Følgende forslag til datoer er rundsendt: 19/1, 22/3, 6/6, 31/8, 16/11
•

Nyt forslag til januar-mødet: 18/1 (Louise og Andreas har ønsket mødet
flyttet) – Januar-mødet bliver den 23. januar.

8. Evt.
I løbet af denne uge sendes evt. nye/opdaterede logoer til Nicolai.

