Temadag 4/11- 2017
Temadag for kredsrepræsentanter i Friluftsrådet, medlemmer af lokale
samråd og repræsentanter i kommunale ”folkeoplysningsudvalg”.
Det foregår i Bolbro Medborgerhus, Stadionvej 50, Odense den 4. november kl. 9.30 til kl. 16.30.

Program:
9.30: Kaffe og rundstykker. Registrering. Placering efter geografisk bordplan.
10.00: Velkomst – hvem er vi fra Friluftsrådet, lokale samråd og kommunale udvalg. (Arbejdsgruppen)
10.15: Hvad vil ”Spejderne”? Spejderkorpsene har dannet foreningen ”Spejderne” – hvad er strategien for
samarbejdet? Hvordan arbejdes med Folkemødet. Hvordan opnås politisk indflydelse: Erfaringer fra
Spejdernes Lejr specielt omkring borgmesterbesøgene og besøg af Folketingspolitikere. (Nanna Kjølholt)
11.00: Pause
11.15: Landssamrådet: Samrådets arbejde med at styrke forbindelsen mellem det lokale og nationale – der
er permanent nu en lokal samrådsrepræsentant fra alle organisationerne. Samrådets samarbejde med og
påvirkning ind i DUF – herunder DUF’s nye strategi. Fokus på lokaletilskud - at åbne sine huse op.
11.40: Friluftsrådet: Ændringer omkring udlodningsmidler samt en kort status på friluftspolitik, Planlov og
Naturbeskyttelseslov (Formand for Friluftsrådet Lars Mortensen)
12.30: Frokost med mulighed for at drøfte det lokale samarbejde.
13.15: Opdelt program:
Friluftsrådet:
Udendørs aktivitet efterfulgt af orientering om projekter omkring mere brug
af naturen, ”Det gode kredsarbejde”, aktive kredsrepræsentanter og gensidig
inspiration med fokus på kommunevalg og kampagner som Oplev mere, brug
naturen. (Arbejdsgruppen samt politisk konsulent Sara Væver, Friluftsrådet)

Temadag 4/11- 2017
Aktive Samråd:
Eksempler fra aktive lokale samråd med aktivitet og indflydelse. Hvilke typer
samråd har vi? Skanderborg Samråd udtaler sig om børn og unges vilkår.
Københavns Samråd har udfordringer i en storby. Aalborg Samråd har
aktiviteter for børn og unge. (Arbejdsgruppen og Hans Schroeder)
Folkeoplysningsudvalg med indflydelse:
Det gode folkeoplysningsudvalg – konkrete eksempler på udvalg med
indflydelse i Skanderborg og Furesø. DUF præsenterer politiske budskaber og
modeller omkring lokaledeling. (Arbejdsgruppen og DUF)
15.40: Pause
16.00: Kommunalvalg lige snart – meldinger fra gruppedrøftelserne i det opdelte program omkring
Friluftsråd, Samråd og Folkeoplysningsudvalg: Repræsentation i Grønne Råd, afholdelse og deltagelse i
vælgermøder og valg til Folkeoplysningsudvalg.
16.30: Opsamling, evaluering, kommende aktiviteter og afslutning (Arbejdsgruppen)

Bolbro Medborgerhus ligger Stadionvej 50 A, Odense. Der går bus fra Odense Banegård plads C kl 9.30
med forbindelse til tog fra Jylland og Sjælland. Stå af ved Hauges Plads.
Bilister kan parkere ved medborgerhuset – vi opfordrer til samkørsel.

Deltagelse: Enkeltvis eller flere fra samme by, også gerne et helt udvalg/samråd.
Betaling: Seminaret er gratis og gennemføres med støtte fra Landssamrådet. Udgifter til transport dækkes
ikke. Det er et mellemværende mellem deltageren og vedkommendes organisation.
Tilmelding: Sker pr. mail til Sven Krarup Nielsen svenkn@outlook.dk hurtigst muligt og senest den 11/10,
hvorefter der udsendes en deltagerliste og justeret program til alle. Oplys navn, adresse, telefon,
organisation, kommune og funktion.
Forplejning: Der serveres morgenmad, frokost og kaffe/kage.
Arbejdsgruppe: Seminaret planlægges af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KFUM-spejderne, DDS,
FDF og Sct. Georgsgilderne. Kontakter: Per Vandrup vandrup@danbbs.dk og Sven Krarup Nielsen
svenkn@outlook.dk

