Referat Temadag 4 november 2017
Dette er referat. Men slides som kan supplere referatet kan ses på Samrådets hjemmeside.

Velkommen, v. Sven og sang (Bilag 1)
Præsentation af arbejdsgruppen, Per Vandrup, Svend-Erik Fangel Pedersen, Sven Krarup Nielsen, Louise Roum, Peter
Jeppesen og Paula Mikkelsen samt madholdet Kirsten Eggert Jørgensen og Christian Eggert Jørgensen. Vi håber at
alle havde en god dag.
Der deltog i alt 60 personer. Vi var 18 Friluftsrådsrepræsentanter, 23 Samrådsrepræsentanter og 16 medlemmer af
Folkeoplysningsudvalg, og der var repræsentanter for 55 af 98 kommuner.
Hvad vil ”Spejderne”? V. Nanna Kjølholt og Marie Torp Christensen (Bilag 2)
Foreningen Spejderne skal være med til at styrke spejderideen, derfor er de 5 spejderkorps gået sammen i et
formaliseret samarbejde. Den fælles mission er, at `Spejderne gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskaber,
friluftsliv og udfordringer´.
Hensigter og målsætninger med spejderne er, at `alle skal have en ven der er spejder´ og `flere skal agere som
spejdere´ - det betyder at Spejderne vil understøtte aktiviteter hos andre end spejderne som agere ud fra samme
værdier og ideer om at gøre verden til et bedre sted at være.
I den nyere historik har spejderne inden det formaliseret samarbejde også samarbejdet adskillige gange, bl.a. om
følgende: 2003 – Groggel Jagten, 2007 – Reload, 2011 – WoopApp, 2012 – 1. Spejdernes Lejr, 2015 – ungdomsøen og
foreningen Spejderne, 2017 – 2. Spejdernes Lejr.
Nana og Marie fortalte kort om, at fonde som støtter spejderarbejde kan blive til gode relationer mellem
organisation og fond. Man kan derfor godt tænke på klassisk Fondraising som `Friend Raising´, og huske på at selvom
en fond har givet støtte én gang kan der stadig være mulighed for at de giver igen, hvis de oplever succes med den
støtte de har givet.
Foreningen Spejderne som organisation holder et
årsmøde hvor de forskellige spejderkorps mødes.
Bestyrelsen består af repræsentanter fra hvert
spejderkorps, som vælges af det enkelte korps
bestyrelse/ledelse. Der er 4 personer som ikke er fra
spejderkorpsene, disse personer kan supplere
bestyrelsen eksempelvis som eksperter på et område
der er relevant for bestyrelsen.
De fire personer er p.t. Erling Birkbak fra KFUM
Spejderne, Erik Friis fra DDS, Lisbeth Trindskjær fra
højskoleverdenen og De Grønne Pigespejdere, samt
Søren Østergaard fra center for Ungdomsstudier.
På Spejdernes lejr blev der afholdt en `Borgmesterkonference´ om hvad spejderne kan gøre af gode ting i
lokalområderne. I præsentationen (findes på hjemmesiden) kan man se nogle af de pointer der kom ud af dagen,
skrevet ned på et ”postkort”.

Landssamrådet, v. Jens Malskjær og Anna Lindquist
Jens og Anna beskrev nærmere Landssamrådets formål således: `Landssamrådet skal understøtte samarbejdet i det
lokale samråd, men også varetage samme type opgaver i nationalt regi, heriblandt at repræsentere
samrådsorganisationerne i DUF (Dans Ungdoms Fællesråd)´.
I 2017 har der været fokus på at få lokale repræsentanter med i landssamrådet fra de forskellige organisationer.
Dette er for på sigt at kunne løfte opgaven med at støtte op om lokale samråd.
Landssamrådet vil meget gerne have flere input til hvordan opgaven kan løftes og meget gerne have hjælp fra jer i de
lokale samråd som har erfaringer der kan deles med andre samråd.
DUF’s nye strategi, er under udarbejdelse og forventes at kunne læses på DUF.DK inden jul. Hvis der i strategien
kommer noget som er direkte relevant for lokale samråd, vil det blive kommunikeret ud via samrådets hjemmeside
og facebookgruppe.
Nyt fra Friluftsrådet, v. Lars Mortensen (Bilag 3)
Lokalstruktur:
- Flere lokale frivillige også på en mere ”uformel” måde, hvor deres
kræfter kan komme i spil.
Det er i dag ikke længere nok at tale med embedsmændene om aftaler,
hverken lokalt eller nationalt. Det er politikerne som skal i tale, da
embedsmændene er blevet politiseret.
De lokale samråd opfordres til at invitere personer fra Friluftsrådets
lokalkreds til møder for at opbygge en relation og et samarbejde som kan
styrke lokalt arbejde med friluftsliv.
I 2017 er den politiske aftale om udlodningsmidler blevet ændret og
puljen er derfor ikke længere den samme.

Og så var der frokost
Opdelt program Friluftsrådet
Friluftsrådets folk begyndte det opdelte program med et miniløb udenfor på det grønne areal. Løbet var et spil om
adgangsregler der blev testet. Et spil som Friluftsrådet har udviklet til målgruppen 7-12-årige – men vi synes nu alle
det var sjovt nok og et fint spil.
Niels Egebjerg gav os en god historie fra Kreds Storkøbenhavn Vest (se slides der er vedhæftet- bilag 4):
St. Vejleå projektet som skal bevare en grøn kile i ådalen, som nu har mange rekreative muligheder at byde på.
Det har krævet meget arbejde fra kredsen i samarbejde med 3 af de 4 kommuner, der har arealer i kilen men
det er lykkedes at lave en plan.
I Sejlbjerg Mose er det ”bevægelsen” Sejlbjerg Moses venner blevet etableret og de har sørget for at der nu er
en bålhytte og nogle opholdssteder og flere udfører også naturpleje i mosen.
Kampagnen Oplev Mere, Brug Naturen (Bilag5):
Kampagnen har til formål, at give bedre kendskab til hvad man må i naturen og landskabet hvor og hvornår.
Kampagnen har det næste kampagnefremstød d. 1.-15. februar 2018.
Spillet som vi afprøvede udendørs er blot ét eksempel på hvordan kampagnen kommer ud til befolkningen.
Den quiz Sara Væver lavede med os indenfor om adgangsreglerne kan findes på dette link:
https://www.qzzr.com/c/quiz/451079/offentlighedens-adgang-til-naturen

Kommunalvalget 2017:
I forbindelse med kommunalvalget har Friluftsrådet udsendt et inspirationskatalog til hvilke emner der kan
tages op med lokalpolitikerne. Kataloget indeholder også værktøjer til hvordan man går ind i dialogen og til at
skrive en pressemeddelelse. Her følger et par eksempler fra Sara om på hvordan kan og er blevet anvendt:
o
o
o

Blandt jer i udviklingen eller revideringen af kommunens natur- og friluftspolitik.
Læserbreve og debatindlæg til aviser mm. er en god måde at komme ud til den brede befolkning.
Kreds Midtvest Jylland har lavet et debatmøde med politikerne i de kommuner kredsen dækker for
at debatterer friluftspolitik.

Politisk arbejde med kredsarbejdet, for at gøre det endnu bedre.
Det er interessant at undersøgelsen vise forskelle i hvad der er vigtigt for repræsentanter afhængig af om de er i
bestyrelsen eller ej.
Kredsbestyrelsesmedlemmer
1. Påvirke
2. Synliggøre
3. Samle
4. Tage initiativ

Kredsrepræsentant
1. Påvirke
2. Tage initiativ
3. Samle
4. Synliggøre

Dertil viser resultatet at mange kredsrepræsentanter gerne vil involveres mere, dog uden at sidde i bestyrelsen,
eller være med på møderne hver gang. Her kan ad hoc projektgrupper være en løsning til mere involvering af
den viden som kredsrepræsentanterne sidder inde med.

Opdelt program – Folkeoplysningsudvalg
9 kommuner samt DUF var tilstede. En kort præsentationsrunde afslørede at der var Folkeoplysningsudvalg i alle
kommuner med varierende kompetenceniveau. Enkelte steder var der en usikker fremtid for
Folkeoplysningsudvalgene som følge af politiske ønsker og pres fra magtfulde idrætsforeninger.
Sven Krarup Nielsen gav en kort introduktion til lovkrav om et §35 stk. 2 udvalg, kompetencer og sammensætning, se
PowerPoint - bilag 1.
Mikkel Wrang, som er ny juridisk konsulent fra DUF, præsenterede politiske budskaber fra foreningsundersøgelser
omkring sammenhængskraft og demokrati i foreningslivet. Mikkel lagde op til at faciliteterne skal følge med tiden.
Der er behov for vedligeholdelse, modernisering og justering af faciliteterne. Sørg for som foreninger at blive
inddraget i kommunale facilitetsplaner. Se PowerPoint – bilag 6.
Sven Krarup Nielsen fortalte om sammensætning og indflydelse i Folkeoplysningsudvalget i Furesø, hvor et enigt
foreningsliv i 2016 lagde op til og fik gennemført, at der blev indgået en to-årig budgetaftale mellem foreningslivet og
Byrådet. Aftalen omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Foreningernes rolle i den åbne skole og i forhold til børn med særlige behov
Foreningers inddragelse i drift af de kommunale faciliteter
Bedre udnyttelse af faciliteterne
Justering og reduktion af tilskudspuljer
Besparelser på kommunale kulturtilbud
Besparelser på aktivitetstilskud
Indførelse af gebyr for lån af lokaler

Punkt 6 og 7 er bortfaldet ved beslutning af budget for 2018. Se den fulde aftale på PowerPoint – bilag1.

Peter Jeppesen fortalte om
folkeoplysningspolitik og – udvalg i
Skanderborg – bilag 7.
Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg
inddrages i beslutninger, der vedrører det
folkeoplysende område, og udvalget har
kompetence til at godkende foreninger,
fordele tilskud og anvise lokaler. I
Skanderborg er der tilskud til lokaler,
medlemmer, træner- og lederuddannelse,
materialer. Hertil kommer en startpulje, en
anlægspulje og en udviklingspulje.
Folkeoplysningsudvalget holder dialogmøder
med paraplyerne, det politiske udvalg og
Byrådet.
Opdelt program – Samråd
Per Vandrup forklarede de overordnede grupper for samråd – bilag 8.
Peter Jeppesen gennemgik det meget aktive Samråd fra Skanderborg som høres i alt, der vedrører børn og unge i
kommunen – bilag 9.
Synlighed og medansvar skaber respekt i Kommunen.
Hans Schrøder gennemgik Samrådet fra Ålborg som var et samråd der var meget stille, men som besluttede at blive
aktive ved kommunesammenlægningen. De vil arbejde for at bremse medlemsnedgangen, og man lavede DUKA
event i 2012-2013-2014 og 2017 – bilag 10.
Man ønskede at udvikle og hverve spejdere i Ålborg Øst, et socialområde, og DUKA 2013 var der.
DUKA står for ”De Uniformerede Korps i Aalborg”.
Per Vandrup forklarede hvordan samarbejdet imellem kommunen og spejdere på Ærø er i en minikommune med
kun 6.500 indbyggere, og intet samråd, men et folkeoplysningsudvalg man ikke er med i. (Bilag 11)
Per Vandrup gennemgik Samrådet i København, med 66 – 67 spejdergrupper, og hvor man var repræsenteret. (Bilag
12)

Afslutning/evaluering
Her kom der følgende kommentar fra deltagerne:
-

Bedre indlæg i 2017 end i 2016.
Det blev drøftet om der skal laves et ”kursus” for nye i folkeoplysningsudvalg.
Gå hjem og undersøg om jeres kommune er i gang med at lave en Natur- og friluftspolitik, som I kan komme
med input til så I kan sikre at friluftslivets stemme er hørt.
De lokale kredsrepræsentanter og samråd opfordres til at invitere hinanden til en snak om et `uformelt´
samarbejde for at styrke arbejdet med friluftsliv lokalt – især på den lokalpolitiske dagsorden så kommunen
ved hvilken forskel I gør for lokalområdet med jeres arbejde.

Der er givet tilsagn fra deltagerne om at der skal være et arrangement i 2018, arbejdsgruppen henvender sig
Landssamrådet og spørger om de vil bevilge en Temadag i 2018.
Vi vedtog at reservere 3 november 2018

Ideer til emner:
-

Nye emner – hvordan har lokale samråd taklet skolereformen – gode eksempler, find ud af om I har
ressourcer.
Prøve at gøre plads i programmet til at drøfte og udvikle på ideer, som fx landssamrådet kan tage med
tilbage og gøre noget ved, og som lokale kan tage med hjem og gøre noget ud af det.

