Referat af Landssamrådsmøde d. 6. juni 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: Sanne Lund Sørensen, Connie Schneider, Nina Hanberg, Nanna Frisch
Kjølholt, Birgitte Meisner Nielsen, Anna Lindqvist, Thomas Kirkeskov, Gitte Kjær
Petersen, Camilla Simonsen, Jens N. Malskær, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Lone
Søndergaard Nielsen, Ejner Bank Andreasen, Søren Rejkjær Svendsen, Annesofie
Bjerre, Kenneth F. Christensen, Michael Bager, Nicolai Diemer (ref.)
Derudover deltog Styrelseskandidaterne Morten Stubkjær og Christine Ravn Lund.
Afbud: Andreas Højmark Andersen, Søren Jensen, Christian Eggert, Morten
Skrubbeltrang, Jørgen Kvist, Lars Mortensen, Louise Juul Jensen, Karsten Carlo
Hansen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med et par tilføjelser til Eventuelt.
Det blev præciseret til pkt. 6, at Landssamrådets regnskab ikke er “revideret” men
“opstillet”.

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 22. marts 2017
Bilag 1 Referat af Landssamrådets møde 22 marts 2017
Referatet blev godkendt.

3. Input fra DUFs ansatte
Annemette Gade præsenterede DUF’s juridiske tjeneste og gav eksempler på aktuelle
kommunale udfordringer. Annemettes slides sendes snarest til Landssamrådet.
Efter præsentationen blev DUF’s nye generalsekretær Morten E. G. Jørgensen af
Landssamrådet budt velkommen på posten som generalsekretær, og han
præsenterede sig selv.

Morten E. G. Jørgensen opfordrede til deltagelse i Fyraftensmøde vedr. om
regeringens civilsamfundsstrategi på mandag d. 12. juni kl. 17-19.
Info postes i Facebook-gruppen.

4. Kommende Styrelsesmøde
På dette punkt afstemmes og diskuteres emner, som Samrådet kan have holdninger
til. Styrelsesmedlemmerne bærer Samrådets holdninger videre til Styrelsesmøder mv.
Orientering var på forhånd udsendt skriftligt (bilag 2).
Det blev på mødet fremhævet, at man skal sige til, hvis man har oplevet konsekvenser
af det skærpede tilsyn med frivillige foreninger, som blev vedtaget som opfølgning på
TV2-dokumentaren ”Moskeer bag sløret”.

Bilag 2 Orientering fra Styrelsesmedlemmerne
Bilag 3 EU-politik udkast
Bilag 4 Kommunalvalg

5. Valg af kandidater til Styrelsen
Kandidaterne præsenterer sig selv og der blev stillet spørgsmål til dem:
-

Christine Ravn Lund
Gitte Kjær Petersen
Jens Nicolaj Malskær
Lone Søndergaard Leth Nielsen
Morten Neergaard Stubkjær

Med udgangspunkt i den samlede pulje af kandidater arbejdede Landssamrådet på at
vedtage og nå til enighed om, hvilken kandidat der opstilles til posten som
næstformand.
Processen resulterede i, at der blev udtrykt ønske om, at der tages en runde mere jf.
den tidligere vedtagne procedure.
DDS meddelte afslutningsvis, at DDS ikke vil acceptere andre end deres egen
kandidat. Dette blev der fra de øvrige organisationer rejst kritik af ud fra en holdning
om, at organisationerne ikke bør stille ultimative krav til hinanden. DDS bad om, at
Landssamrådet viser dem tillid og argumenterede med, at det er deres tur til at have
en post i formandskabet.
Der indkaldes snarest til tre møder i uge 32, 33 og 34 (jf. proceduren). Hver
organisation stiller med to medlemmer af Landssamrådet, som ikke er ansatte (dvs.
frivillige). Det blev besluttet/præciseret på mødet, at dette medlem kan være kandidat
til styrelsen og deltage på den del af mødet, der handler om
næstformands-kandidatur. Medlemmet skal således forlade mødet, når kandidater til

styrelsen drøftes og vedtages. Der kan stilles med en suppleant, hvis der er behov for
det. Det vil være muligt, at være med via Skype.

Bilag 5 Tidligere indsendte præsentationer
Se evt. også procedure for valget

6. Regnskab for Landssamrådet 2016
Regnskabet blev godkendt.
Det er formelt ikke “revideret” men “opstillet”.

Bilag 6 Revideret årsregnskab 2016

7. Genberegning af kontingent 2017
Ud fra en betragtning om både at have tilstrækkelige midler til nye initiativer og
samtidig ikke opbygge en unødvendig høj kapital nåede Landssamrådet til enighed
om at nedsætte kontingentet for 2017 fra 2,10 kr. pr. medlem til 1,90 kr. pr. medlem.

Bilag 7 Budget 2017 - Nye beregninger af kontingent
Bilag 8 Budget 2017 - Udkast til eventuel budgetrevision

8. Temadrøftelse
Udskudt til næste møde.

9. Nyt fra stafetten samt evaluering af lokales deltagelse
Udskudt til næste møde.

10. Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen
Var udsendt pr. e-mail.

11. Nyheder på hjemmeside og Facebook (5 min)
Input til kommunikation:
-

Fyraftensmøde
Temadag
Folkemødet

12. Kommende møder (10 min)
På næste ordinære møde fortsætter vi temadrøftelsen v/ Nana Kjølholt.
Kommende mødedatoer: 31/8, 16/11.

13. E
 vt.
Michael Bager repræsenterer Samrådet ved reception på Spejdernes Lejr.
Mange fra Landssamrådet deltager på Folkemødet.
Alle opfordres til at give besked, hvis man ønsker opbakning fra
Samrådsorganisationerne til debatter el. lign.
Formanden byder på en øl torsdag aften. DUI undersøger mødested og melder tilbage
til Michael og gruppen.
Se desuden denne nyhed fra DUF med spændende debatter på Folkemødet:
http://duf.dk/nyheder-og-analyser/nyhed/duf-praesenterer-staerkt-folkemoede-prog
ram/
Landssamrådet bevilgede en garanti på 20.000 kr. til gruppen, der planlægger
Temadagen d. 4. november 2017 kl. 9.30 - 16.30. Til temadagen inviteres alle lokale
Samrådsrepræsentanter, lokale Friluftsrådrepræsentanter og de af vores medlemmer,
der sidder i Folkeoplysningsudvalgene. DUF møder også op med flere ansatte og er
meget begejstrede for arrangementet. Jens Malskær er vores bindeled til udvalget
Nicolai Diemer orienterer udvalget om garantien.

