
                          

Referat af Landssamrådsmøde d. 22. marts 2017 

Mødested: KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby 
Mødetidspunkt: Kl. 17.30 – 20.30 (aftensmad kl. 17.30, dagsorden kl. 18.00) 
 
Deltagere:  
Andreas Højmark Andersen, Anna Lindqvist, Bjarne Petersen, Camilla Simonsen, Connie Schneider, Ejner 
Bank Andreasen, Gitte Kjær Petersen, Jørgen Kvist, Karen Balck Sørensen, Rasmus (i stedet for Lone 
Søndergaard Nielsen), Louise Juul Jensen, Morten Skrubbeltrang, Nanna Frisch Kjølholt, Michael Bager, 
Nina Hanberg, Sanne Lund Sørensen, Troels Emil Andersen Boe (i stedet for Jens N. Malskær), Thomas 
Kirkeskov, Nicolai Diemer (ref.) 
 
Afbud: 
Søren Rejkjær Svendsen, Christian Eggert, Søren Jensen, Lars Mortensen, Kenneth F. Christensen 
 
 
Indledningsvis (og inden mødet pr. mail) blev Landssamrådet orienteret om, at KFUM og KFUK i Danmark 
har valgt en ny repræsentant til Landssamrådet. Nina Frøjk Hansen afløses af Michael Bager, der således 
indtræder som ny formand for Landssamrådet. 
Michael og alle omkring bordet præsenterede sig selv. 
 
Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt med en bemærkning om, at styrelseskandidaterne under punkt 5 på 
dette møde ikke skal drøftes men blot præsenteres. 
 

2) Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 23. januar 2017  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 Bilag 1 Referat af Landssamrådets møde 23 januar 2017 

3) Input fra DUFs ansatte 

Jens Nygaard, politisk konsulent, og Bente Ryberg, national chef, gav oplæg om to emner: 

A. Fremtidens foreningsfaciliteter og styrkelse af FOU-medlemmerne 
B. §35 stk 2 initiativet  

Landssamrådet gav kort respons på de to oplæg, bl.a. vedr. udnyttelse af lokale foreningsbygninger. 

DUF bad alle Landssamrådets organisationer melde tilbage med input ift. de problematikker, der 
blev rejst i oplægget. 

DUF blev bedt om at samle erfaringer og gode eksempler på fælles brug af foreningslokaler. 

 Bilag 2 Oplæg fra DUF 



                          

 Slides udsendes sammen med referatet 

DUF-ansattes deltagelse på kommende møder tilrettelægges hver gang således, at der er 
tilstrækkelig tid til drøftelse af det emne, der rejses.  
Samtidig planlægges møderne således, at Landssamrådet på forhånd kan afstemme forventninger 
og input. 

4) Orientering og drøftelser vedr. DUF 

Andreas Højmark Andersen medbragte to gode nyheder: 

Modellen for udlodningsmidler en endelig landet politisk og skal nu ’blot’ vedtages i Folketinget. 
Midlerne vil fremover være på 2013-niveau plus pris- og lønregulering. Vi er placeret i gruppe 1, 
hvormed vi står først for, når midlerne uddeles. Det er en meget god aftale. Aftalen vil imidlertid 
først gælde fra 2018. DUF vil formentlig arbejde for en kompensation for 2017.  

Morten E.G. Jørgensen er ansat som ny generalsekretær for DUF. Der var et meget stærkt felt. 
Morten har en særdeles relevant baggrund, han kender medlemsorganisationerne godt og har stor 
politisk forståelse.  

Se portræt af Morten på Altinget.dk 

Landssamrådet vil gerne have besøg af Morten. 

Der blev af bl.a. FDF rejst kritik af DUF’s krav om 16 års valgret/valgbarhed i organisationernes 
vedtægter. Det giver problemer ift. anden lovgivning. Der har ikke været tilstrækkelig orientering til 
medlemsorganisationerne om dette. Hvem bestemmer egentlig foreningsstrukturen? Hvordan kan 
vi have en bestyrelse, der ikke er myndig?  

Andreas Højmark Andersen svarede, at DUF er opmærksom på det, og at bump på vejen nu skal 
håndteres med den nye generalsekretær.  

5) Præsentation af kandidater til Styrelsen 

Der blev givet en mundtlig præsentation af de fem indsendte kandidater: 

• FDF: Christine Ravn Lund 
• DDS: Jens Nicolaj Malskær 
• DUI: Lone Søndergaard Leth Nielsen 
• KFUM og KFUK: Morten Neergaard Stubkjær 
• KFUM-Spejderne: Gitte Kjær Petersen 

 

Jens Nicolaj Malskær blev bedt om at sende Landssamrådet sine tanker om, hvordan han kan 
repræsentere alle samrådsorganisationerne. 

På juni-mødet bedes alle kandidater være til stedet og præsentere sig selv. 
 
 Bilag 3 Indsendte præsentationer 

 

 

 

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/ny-general-duf-faar-en-synlig-leder-i-mig


                          

6) Temadrøftelse 

Nana Kjølholt præsenterede en model for, hvordan vi kan arbejde med spørgsmålet: Hvad er et 
godt/stærkt lokalt samråd – og hvordan sikres det, at der er gode lokale samråd i Danmark?  
 

Fire grupper arbejde med spørgsmålet og gav følgende tilbagemelding i plenum: 
 

Værdier i et stærkt landssamråd 

• At have baglandet med sig – sikre opbakning og huske, at man repræsenterer alle 
• Brænde for det, man gør (målet er godt arbejde for børn og unge) og for 

folkeoplysningsarbejde generelt 
• Fokuseret på sagen mere end sin egen organisation 
• Videndeling  

 
Kompetencer, som nogen skal have 

• Se ud over egen forening 
• Politisk lobbyarbejde 
• Læse og forstå lovtekster 
• Kompromissøgende 
• Diskutere det, man kan gøre noget ved 
• Kommunikation – kunne melde tilbage 
• Blik for muligheder, Ja-hat-tankegang 
• Se kommunen og andre som nogen man samarbejder og skaber med 
• Netværker  

Ressourcer 

• Engagerede medlemmer 
• Have tid til arbejdet 
• Bred repræsentation  
• Repræsentere et bagland 
• Netværk  

Opgaver 

• Fælles stemme over for politikere og embedsmænd 
• Bindeled mellem det politiske niveau og de lokale grupper, man repræsenterer 
• Løfter og løser reelle problemstillinger  
• Sikre repræsentation i folkeoplysningsudvalget 
• Generationsskifte  

 

Der arbejdes videre på næste møde ud fra en proces tilrettelagt af Nana Kjølholt. 

7) Regnskab for Landssamrådet 2016  

Regnskabet for 2016 blev foreløbigt godkendt. Endelig godkendelse af det reviderede regnskab sker 
på juni-mødet. 

Budgettal 2016 medtages i næste udgave.  



                          

På næste møde kommer en udregning af kontingent på baggrund af nye medlemstal (som er højere 
pga. nye DUF-regler). 

 Bilag 4 Regnskab 2016 

8) Nyt fra stafetten  

Der er startet en stafet, hvor de lokale samråd, der er repræsenteret i Landssamrådet, tager 
kontakt til samråd i deres nabokommune(r).  

Nina Hanberg, Christian Eggert/Bjarne Petersen og Søren Jensen er i gang. 

9) Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen 

Orientering var udsendt pr. mail. 

Husk at deltage i Friluftsrådets generalforsamling d. 19. april med min. to repræsentanter fra hver 
af de organisationer, der er medlem af Friluftsrådet. 

10) Nyheder på hjemmeside og Facebook 

Input til hvad, der aktuelt skal kommunikeres: 

• Præsentation af ny formand for Landssamrådet 
• Præsentation af ny DUF-generalsekretær 
• Besøget af DUF og hvad vi har talt om + næste gang juridisk tema: Skriv jeres spørgsmål, så 

tager vi dem med. 
• Friluftsrådets jubilæumskonference. 
• Udlodningsmidler – når det er helt på plads 

11) Kommende møder  

DUF-input på næste møde: Bente Ryberg og Annemette Gade deltager. Fokus på det juridiske 
område. 

Kommende mødedatoer: 6/6, 31/8, 16/11. 

På næste møde er det vigtigt, at alle stiller med en person, der har beslutningskompetence. 

12) Evt. 

Årsrapport fra Samrådet i Københavns kommune blev uddelt. 

 

 


