Referat af Landssamrådsmøde d. 16. november 2017
Mødested: KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 – 21.00
Deltagere: Ejner Bank Andreasen, Nanna Frisch Kjølholt, Sanne Lund  Sørensen,
Connie Schneider, Nina Hanberg, Anna Lindqvist, Thomas Kirkeskov, Gitte Kjær
Petersen, Camilla Simonsen, Jens N. Malskær, Søren Rejkjær Svendsen, Morten
Skrubbeltrang, Lars Mortensen, P
 ia Risør Bjerre, Christine Lund, Simon Hother
Holmstrup, Michael Bager, Nicolai Diemer (ref.)
Afbud: Christian Eggert, Birgitte Meisner Nielsen, Louise Juul Jensen, Lone
Søndergaard Nielsen, Karsten Carlo Hansen, Jørgen Kvist, Rasmus Kjeldsmark
Jakobsen, Søren Jensen, Andreas Højmark Andersen

Dagsorden:
Indledende informationer:
Nanna Frisch Kjølholt (De Grønne Pigespejdere) udtræder pr. 1. december 2017 af
Samrådet og starter som ansat hos DUF.
Anna Lindqvist (KFUM-Spejderne) overtager formandskabet for Samrådet pr. 1. januar
2018.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 31. august 2017
Bilag 1 Referat af Landssamrådets møde 31. august 2017
Godkendt.

3. Godkendelse af budget for Landssamrådet 2018
Bilag 2 Budget 2018
Godkendt.

4. Opsamling fra Temadagen d. 4. november i Odense
Anna Lindquist og Jens N. Malskær orienterede:
Ca. 40 lokale samrødder deltog på temadagen.
Landssamrådet var repræsenteret med fire personer.
Der er efterspørgsel på et landssamråd, der er til stede og kan give opbakning.
Der var forslag om øget understøttelse af erfaringsudveksling (evt. ved regionale
temadage). Nogle lokale samråd føler sig lidt overset af deres egne organisationer og
af landssamrådet.
Vi opfordre til, at man også selv tager kontakt.
Der blev talt om muligheden for at flere lokale samråd inspirerer i nabokommuner til
opstart/udvikling af samråd.
Der var kommentarer omkring DUIs stærke tilstedeværelse og øgede fokus på
friluftsliv.
Michael Bager og Nicolai Diemer udsender nytårshilsen fra Samrådet til alle lokale
samrødder. Samtidig bedes om opdatering af kontaktoplysninger (koordineres med
Sven Krarup Nielsen) og der indhentes oplysninger om, hvem der sidder i
Folkeoplysningsudvalg eller lign. (koordineres evt. med DUF).

5. Kommende Styrelsesmøde
Bilag 3 Orientering fra Styrelsesmedlemmerne
Jens orienterede og supplerede den skriftlige orientering.
DUF’s FN-delegatprogram er udvidet med ekstra midler fra Udenrigsministeriet. Der
er således mulighed for at flere sendes af sted, og der vil også fremover være fokus
på, at de udsendte rejser rundt og besøger grupper/kredse/foreninger i Danmark.
Alle opfordres til at indstille kvalificerede til FN-delegatprogrammet. Alt er finansieret.
Morten Skrubbeltrang: FDF har sendt brev til DUF/Styrelsen om de konkrete
problemer FDF-kredsene oplever med den nuværende tolkning af tipsreglerne jf. 16
års valgret.

6. Temadrøftelse: Forberedelse til DUFs Delegeretmøde 2017
Materiale vedr. DUFs delegeretmøde 2017
Gitte orienterede om den temapolitiske drøftelse, der skal være på delegeretmødet.
Det er et nyt tiltag, der skal forsøge at skabe mere debat på mødet.
Man kan stille (meningsændrende) ændringsforslag til det hele. Samrådets
styrelsesmedlemmer havde ønsket, at det skulle være mere struktureret og med knap

så meget fokus på DUFs holdninger til mange ting. Der er store kulturforskelle i DUF.
Outputtet skal ses som et holdningskatalog til DUF. Det bliver noget, DUF mener - ikke
noget DUFs medlemsorganisationer skal stå inde for. Styrelsen har ikke været enige i
alle punkterne, men har valgt at stille det samlede katalog op.
Kommentarer på det indholdsmæssige:
- Nanna Frisch Kjølholt: For Pigespejderne kunne det kvalificere produktet
meget, hvis FNs verdensmål blev knyttet op på de forskellige punter.
- Camilla Simonsen: Der er 3 x 4 punkter, dvs. i virkeligheden 12 holdninger. Det
er meget omfattende. Det er problematisk, at man bliver nødt til at stemme alt
ned, hvis der er en lille del, man ikke kan stå inde for.
- Det blev nævnt, at man plejer at stemme i dele og det forventer vi, at
man vil gøre. Men man stemmer nok også om det hele igen til sidst.
- Nanna Frisch Kjølholt: Vi bør sige højt, at det er en stor kulturændring at
stemme og så mange holdninger, og at vi ikke er helt enige. Vi er naturligvis
med, men ser gerne at fokus er på dialogen og knap så meget på slutproduktet.
- Morten Skrubbeltrang: Hvad skal holdningerne bruges til? Potentielt kan det
bruges meget af DUF.
- Thomas Kirkeskov: Det er fint med holdninger, men DUF skal huske sin
kerneopgave og arbejde med at skabe gode vilkår for
medlemsorganisationernen, god sagsbehandling osv.
- Pia Risør Bjerre: Vi skal huske, at med meninger kan man også blive mere
hørt/sætte sig mere i respekt.
Man er velkommen til at ringe til styrelsesmedlemmerne, hvis man har spørgsmål til
temaerne.
Andet fra hele oplægget:
Der kunne være mere fokus på det globale fællesskab.
Søren R. Svendsen (FDF) bragte spørgsmålet om det foreslåede honorar til
FU-medlemmer frem.
Jens N. Malskær forklarede, at der igen er tale om en stor kulturforskel. Der er indgået
et kompromis, hvormed vi faktisk har fået forhandlet honoraret ned. Vi skal på
delegeretmøde ikke stille ændringsforslag til dette, men bør sige, at vi principielt ikke
mener, det er rigtigt, men at vi er med på kompromiset.
FDF forbereder et indlæg om dette.
Michael Bager kommer med et udspil til, hvordan kommunikation mellem
delegationsledere/delegerede kan foregå på delegeretmødet (fx Messenger/Google).
Vi afholder formøde på Nyborg Strand lørdag d. 2. december kl. 9.30 - 10.30.

7. Nyt fra lokalstafetten (10 min)
Nina Hanberg: Er fortsat i dialog med en anden kommune.
Ejner Bank Andreasen: Arbejder på at udvikle lokale samråd et par andre steder i
området.

8. Orientering fra Friluftsrådet (10 min)
Lars Mortensen orienterede om arbejdet med ny model for ydelse af driftstilskud,
fokus på vild natur, nye Naturråd, nye lovforslag, Den Politiske Baggrundsgruppe samt
debat om fortolkning af mountainbike-stier i skovene.
Lars opfordrede til at se rapporten om danskernes friluftsliv.
Den politiske baggrundsgruppe vil gerne, at der til udviklingsdagen i februar inviteres
personer, der arbejder med Friluftsrådet og som ikke er med i Landssamrådet, men
kommer fra samrådets organisationer.
Baggrundsgruppen vil holde en brainstorm i januar forud for udviklingsdagen for at
kunne give et input.

Bilag 4 Nyt fra Friluftsrådet november 2017

9. Nyheder på hjemmeside og Facebook (5 min)
Der berettes om forberedelserne til DUFs delegeretmøde og de sager, Samrådet
kæmper.
Ejner Bank Andreasen skriver om opstart af nye lokale samråd.

10. Kommende møder (10 min)
A) Temadrøftelse og DUF-input på næste møde: Anna Lindqvist planlægger.
B) Datoer for 2018: 1
 6/4, 7/6, 10/9, 15/11
Derudover forberedelsesmøde til DUF delegeretmøde d. 21/11 2018.
C) Alle fra delegationerne er indkaldt til forberedelsesmøde d. 22/11 kl. 17.00 - 21.15 i
DUI’s lokaler på Islands Brygge.
Se deltagerstatus.
Se delegationsledere.
D) L
 ørdag d. 3. februar 2018 mødes Samrådet til en udviklingsdag.
Anna Lindqvist, Thomas Kirkeskov og Nicolai Diemer planlægger.
Nærmere info om tid og sted samt bindende tilmelding følger.

11.   Evt.

