Referat af Landssamrådsmøde d. 23. januar 2017
Mødested: KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby
Mødetidspunkt: Kl. 17.30 – 20.00 (aftensmad kl. 17.30, dagsorden kl. 18.00)
Deltagere:
Sanne Lund Sørensen, Connie Schneider, Andreas Højmark Andersen, Søren Jensen, Nina Hanberg, Nanna
Frisch Kjølholt, Gitte Kjær Petersen, Lone Søndergaard Nielsen, Bjarne Petersen, Christian Eggert, Simon
Hother Holmstrup (for Camilla Mønsted Simonsen), Lars Mortensen, Nicolai Diemer (referent).
Afbud: Karen Balck Sørensen, Jørgen Kvist, Nina F. Hansen, Thomas Lynderup Kirkeskov, Morten
Skrubbeltrang, Anna Lindqvist, Amalie Kyndesen (afløses af to nye HB’ere), Louise Juul Jensen, Camilla
Mønsted Simonsen, Jens N. Malskær, Kenneth F. Christensen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af pkt. 3d
2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 29. november 2016
Godkendt
 Bilag 1
3. Orientering og drøftelser vedr. DUF
a. Orientering fra DUF
Forhandlingerne om en model for udlodningsmidlerne fortsætter stadig, men det bør være
meget tæt på nu. Det ser ud til, at der bliver en meget bred aftale.
Bevillig under Det Arabiske Initiativ forlænges ikke. Flere medlemsorganisationers projekter
mister tilskud. Der arbejdes på at sikre midler af andre veje. Tre medarbejdere hos DUF er
opsagt (to yderligere varslet).
Der er generel usikkerhed på sekretariatet. Som konsekvens heraf er det besluttet at lade
nuværende strategier kører lidt længere, hvorfor flere af de nye strategier sættes på stand by.
Der arbejdes fx ikke med lokale folkemøder.
Generalsekretærstilling opslås formentlig i denne uge.
Tipsregler er ved at blive implementeret. Husk at ansøge inden d. 1. marts, hvis man skal bede
om dispensation (fx 16 års valgret og aktivitetskrav).
b. Evaluering af processen om DUF-delegeretmøde 2016
Gitte Kjær Petersen og Nana F. Kjølholt rejste kritik af processen. Det var ærgerligt, at det først
på selve delegeretmødet viste sig, at der blandt Samrådsorganisationerne kunne rejses
opbakning til ikke at stemme for en del af vedtægterne (et valgt forretningsudvalg). Man skal
være klar over, hvad ens baglands holdning er, når man møder op til forberedelsesmødet.
Det er også vigtigt at have generalsekretærerne på banen til forberedelsen.

c. Plan for processen frem mod DUF-delegeretmøde 2017 (ud fra procedurerne)
I landssamrådets mødekalender skal det stå, hvornår det er særligt vigtigt, at
generalsekretærerne er til stede.
Forberedelsesmødet skal placeres så sent som muligt, så vi er sikre på, at
forberedelsesmaterialet er klar (DUF-repræsentanterne giver på juni-mødet et bud på,
hvornår det vil være).
d. Kandidater til Styrelsen
Vi følger den plan, der tidligere er besluttet. Medsendes referatet.
På dette møde skabtes første overblik over, hvilke af Landssamrådets nuværende
styrelsesmedlemmer der ønsker at forsætte, og hvilke organisationer der tilsigter at byde ind
med nye kandidater.
-

DDS: Er ved at afklare, hvem de stiller som kandidat
KFUM-Spejderne: Gitte er ved at afklare – og ellers finders en ny
DUI: Lone tænker over det
Danske Baptisters Spejderkorps: Andreas genopstiller ikke, sonderer terrænet
KFUM og KFUK: Ser efter en kandidat
De Grønne Pigespejdere: Gøder jorden
FDF: Vides ikke (ingen var til stede i dag)

Landssamrådet satser på at stille med en kandidat til næstformand-posten (og evt. FU også).
Kandidaternes vigtigste kompetencer: Mødestabilitet (fx studerende eller fleksibelt job),
politisk interesse, god foreningsforståelse, organisationserfaring, mod på høj arbejdsbyrde, ikke
være bange for tal.
På marts-møder skal de endelige kandidater præsenteres.
På juni-mødet vælges kandidater.
4. Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen
Lars orienterede om afholdt medlemsmøde om skov, udlodningsmidler (forventer mindre i år),
fejring af 75 års jubilæum, naturvejledning, opstilling af kandidater til rådet, mv.
Husk at deltage i generalforsamling d. 19. april for at stemme på kandidater opstillet ”af”
Landsamrådet (minimum to pr. organisation).
Se bilag udsendt pr. e-mail fra Lars Mortensen.
5. Nye medlemmer i Landssamrådet der repræsenterer lokale samråd
a. Velkomst
Landssamrådets nye medlemmer blev budt hjerteligt velkommen.
b. Præsentation af 3 x 2 sager fra lokale samråd, som landssamrådet kunne/burde tage fat på
De nye medlemmer af Landssamrådet bød ind med emner fra deres lokale sammenhænge.
Grupperet tematisk var følgende emner fremme:
•

Der skal være nogen i samrådene
o Kan Landssamrådet bidrage med at finde repræsentanter?
o Hvordan gøres arbejdet tiltrækkende?
o Behov for generationsskifte

Man skal kunne noget i samrådene
o Hvordan sikrer vi kompetencer?
o Man skal kunne udøve lobbyarbejde
o Kontakt til politikerne er vigtigt
o Spare med medlemmerne i folkeoplysningsudvalgene
o Kan Landssamrådet være med til at uddanne medlemmerne?
Vi skal vide hvad hinanden laver
o Der startes en stafet allerede nu, hvor de lokale samråd, der er
repræsenteret i Landssamrådet, tager kontakt til samråd i deres
nabokommune(r). Spørg til deres udfordringer, succeser og deres ønsker til
Landssamrådet
o Måske kan der være større behov for at tale med samråd i byer af ens egen
størrelse end samråd i nabokommunen
Er det en god idé, at tage imod tilbud fra kommunen om midler til en ansættelse?

•

•

•

6. Nyheder på hjemmeside og Facebook
a. Er der forslag til noget, der aktuelt skal kommunikeres?
•

At Landssamrådet er udvidet med lokale repræsentanter

•

Tillykke til Friluftsrådet

•

Vidste du, at disse ressourcer findes (tilmeld evt. nyhedsbrev): VIFO; DFS

7. Kommende møder
a. Henvendelse fra DUF om deltagelse på Landssamrådets møder
Bente Rybjerg, national chef hos DUF, inviteres med på næste Landssamrådsmøde for at
fortælle om DUF’s nylige kontakt til medlemmer af folkeoplysningsudvalgene og/eller arbejdet
med at sikre lokaler fremadrettet.
b. Temadrøftelse til næste møde (hvad skal drøftes og hvem er ansvarlig?)
Hvad er et godt lokalt samråd – og hvordan sikres det, at der er gode lokale samråd i Danmark?
v/ Nana F. Kjøholt (evt. med bidrag fra Bente Ryberg)
c. Kommende mødedatoer: 22/3, 6/6, 31/8, 16/11
Alle generalsekretærer bedes deltage på juni-mødet.
8. Evt.

