Landssamrådsmøde d. 8. august 2017
Mødested: KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 – 20.00 (aftensmad kl. 18.00, dagsorden kl. 18.30)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Kort orientering fra deltagerne på Spejdernes Lejr
Der var gode oplevelser på konferencen for borgmestre. De unge var godt valgt ud og
begejstrede politikerne meget. Der arbejdes på at få fat i en kontaktliste, som evt. kan
bruges til opfølgende henvendelser.

3. Udvælgelse af kandidater til DUFs styrelse
Med udgangspunkt i den samlede pulje af kandidater skulle der på mødet vælges det
bedste hold af kandidater til Styrelsen.
KFUM-spejderne har i løbet af sommeren ændret Gittes næstformandskandidatur til
ordinær styrelseskandidat. Der blev udtrykt opbakning til den tilbageværende
næstformandskandidat. Samrådet besluttede i fællesskab at opstille Jens Nicolaj
Malskær som næstformand til DUF's styrelse.
Rasmus Jakobsen (DUI) meddelte efterfølgende, at DUI trækker Lone Søndergaard
Nielsens kandidatur.
Da der dermed ikke længere var flere kandidater, end der skulle bruges, er det
samlede hold fra Samrådet:
●
●
●
●

Christine Ravn Lund
Gitte Kjær Petersen
Morten Neergaard Stubkjær
Jens Nicolaj Malskær

KFUM-Spejderne gav udtryk for at man fandt det problematisk at benytte
ultimatummer i forløbet vedr. udvælgelse af kandidater fra Samrådet til DUFs styrelse.
Samrådet gav opbakning til denne holdning. Der var ligeledes bred opbakning til, at

fokus for Samrådet fremadrettet er, at udvikle Samrådet og tage de gode intentioner
og den gode energi videre til gode, konstruktive møder og beslutninger, hvor målet
også er at sætte tydelige aftryk.
Det blev givet udtryk for, at det er dejligt, at FDF og KFUM og KFUK har stillet to nye,
yngre kandidater.

4. Kommende møder
Der bliver ikke behov for flere ekstraordinære møder i denne måned (var planlagt til d.
14. og 21. august).
Næste ordinære møde afholdes d. 31. august.

5.   Evt.
Alle må meget gerne rundsende input til DUF-strategi-oplægget: Hvad ønsker vi at
DUF skal arbejde med de kommende år? Giv gerne input til både konkrete tiltag og
den overordnede retning.

