
 

 
 

Referat af Landssamrådsmøde d. 16. april 
2018 
Mødested: KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby 
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 – 21.00  
 
Deltagere: Ejner Bank Andreasen, Christian Eggert, Sanne Lund  Sørensen, Connie 
Schneider, Anna Lindqvist, Gitte Kjær Petersen, Søren Rejkjær Svendsen, Lars 
Mortensen, Pia Risør Bjerre, Christine Lund, Simon Hother Holmstrup, Rasmus 
Kjeldsmark Jakobsen, Lone Søndergaard Nielsen, Martin Hejlskov Thomsen, Morten 
Stubkjær, Rasmus Agergaard Pedersen, Nicolai Diemer (ref.) 

Afbud: Birgitte Meisner Nielsen, Louise Juul Jensen, Jørgen Kvist, Michael Bager, 
Søren Jensen, Nina Hanberg, Thomas Kirkeskov, Jens N. Malskær 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 16. november 2017 

Bilag 1 Referat af Landssamrådets møde 16. november 2018 

Godkendt. 

3. Opsamling på Udviklingsdagen 

Landssamrådet gav sin opbakning til etablering af en baggrundsgruppe for lokale 
samråd. Baggrundsgruppens opgaver vil blandt andet være at afholde årlig temadag, 
samt regionale temadage og hjælpe til opstart af nye samråd. 
Formanden for baggrundsgruppen vil fremover have plads i Landssamrådet - på 
samme måde som formanden for Friluftsrådets baggrundsgruppe. Dermed vil der ikke 
længere være brug for lokale repræsentanter i Landssamrådet.  
 
Der skal så vidt muligt sikres en geografisk spredning i baggrundsgruppen.  
Landssamrådet bidrager til at finde gode medlemmer til gruppen, hvorefter den 
fremover kan være selvsupplerende. Navne gives til Sven Krarup Nielsen på 
SvenKN@outlook.dk. 
Landssamrådet vil senere forholde sig til, hvilken økonomi der er nødvendig at afsætte 
til baggrundsgruppen.  

https://docs.google.com/document/d/1nM2j2hESKiElJV7d2QFSErr1czeT7mPxFbn3RrkCNVI/edit?usp=sharing


 

 
 

 
Landssamrådets dagsorden struktureres fremover i temadrøftelser, bl.a. med input fra 
baggrundsgrupperne.  
Dem, der byder ind med et tema, står også for at planlægge drøftelsen. 
Ud over Landssamrådets faste medlemmer kan der inviteres andre med, hvis det er 
relevant ift. det konkrete tema. 
 
Det er ambitionen at afholde en udviklingsdag for Landssamrådet én gang årligt. 
Der udmeldes en dato snarest (som vil ligge efter vinterferien 2019).  
 

Bilag 2 Referat af udviklingsdagen januar 2018 

4. Orientering fra Friluftsrådet (10 min) 

Lars Mortensen orienterede om arbejdet med at forenkle Friluftsrådets strategi og 
målsætninger. Der foreligger en ny folder: ”Fokus for Friluftsrådet frem mod 2020”. 
Der er tale om en fokusering af den gældende strategi og den indeholder derfor færre 
og mere fokuserede mål: Natur og fysisk planlægning, Adgang til naturen, 
Friluftslivets betydning for sundheden, Friluftsliv for børn og unge, samt 
Foreningernes 
vilkår.  
 
Husk generalforsamlingen 23. april 2018 14.00 -17.00. 
 
Der foreligger et udspil fra den nedsatte arbejdsgruppe om Friluftsrådets lokale 
struktur. Det er tiltrådt af bestyrelsen. Der sigtes på, at ”De lokale Friluftsråd” udgøres 
– og vælges – af medlemsorganisationernes lokale foreninger. Formålet er et mere 
aktivt lokalt friluftsråd og større deltagelse i fleksible arbejdsformer. 
 
Se i øvrigt skriftlig orientering  

5. Evaluering af delegeretmødet (15 min) 

Samrådet evaluerede deltagelsen på DUFs delegeretmøde. 
 
Det blev nævnt, at vi var ikke så tydelige på delegeretmødet ift. hvor stor en spiller vi 
egentlig er i DUF. 
 
Rent praktisk fungerede bordopstillingen ikke til temadrøftelserne i grupper. Formen 
for temadrøftelse evalueres også internt i Styrelsen.  
 
Forberedelsesmøderne hos DUI og på Nyborg Strand fungerede rigtig godt. God idé 
at arbejde i grupper.  

https://docs.google.com/document/d/1c64uh3O_61Bl9Nb5-oTWQXZQICyHggQ5CTRRerTbqUI/edit?usp=sharing
http://www.friluftsraadet.dk/media/1834851/142483-flr-%20brochure-foldeud-%2021x21_6k.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Alvzm6CFs2inOx-HXNk7Iygfcb119rsK/view?usp=sharing


 

 
 

6. Kommende Styrelsesmøde (20 min) 

Styrelsen er i arbejdstøjet. Nedsatte arbejdsgrupper arbejder på en række meget 
konkrete aktiviteter.  
 
DUF’s uddannelsestilbud evalueres p.t. Der bliver formentlig fremover en opdeling i 
‘kerneuddannelser’ (a la BESTEM) og ‘meningsdanner-uddannelser’.  
 
Alle organisationer opfordres til at tilmelde sig DUFs deltagelse i Priden i København. 
 
Nyt fra arbejdet med Verdensmålene: Et muligt samarbejde med Verdens Bedste 
Nyheder undersøges. Der vil etableres en uddannelse (Verdensmålsakademi) for unge 
fra vores organisationer. Gratis deltagelse.  
 
Lokalforeningspulje er sandet til i Kulturstyrelsen. Så snart den endelige godkendelse 
foreligger, sættes kommunikation omkring puljen i gang.   

7. Temadrøftelse: DUFs strategi (80 minutter) 

Styrelsesmedlemmerne gav et oplæg om DUF's strategi, og hvordan 
samrådsorganisationerne kan påvirke den. Den kommende strategi bliver 1-årig. 
 
I starten af juni skal styrelsen i DUF fastlægge strategien for 18-19 og derfor skal 
samrådet nu komme med input til hvad DUF fremadrettet skal arbejde med. 
 
Samrådet arbejdede i fire grupper med strategiens områder: 

● Et stærkt demokrati 
● Et stærkt foreningsliv 
● Unge med internationalt udsyn og engagement 
● Det gode ungdomsliv. 

 
Bilag 4 DUFs strategi 
Bilag 5 Oplæg = se ovenfor 

8. Nyt fra lokale samråd (10 min) 

Christian Eggert fortalte, at det lokale samråd i København vil kommunikere med de 
andre store kommuner i landet for at lære af hinanden. Det arbejdes der videre med i 
den nye baggrundsgruppe. 

Ejner Bank Andreasen fortalte om forsøg med at etablere samråd i Vesthimmerland og 
Djurs. 

https://drive.google.com/file/d/1yJqMaH5Sb7Bsp3N8PPcsysYQFYg3tTFa/view?usp=sharing


 

 
 

9. Nyheder på hjemmeside og Facebook (5 min) 

Når lokalforeningspuljen kommer kommunikeres der om den. 

10. Kommende møder (10 min) 

A) Temadrøftelse og DUF-input på næste møde? 

Baggrundsgruppen for friluftsrådet vil står næste gang for en temadrøftelse om den 
nye lokale struktur.  

Derudover skal processen med valg af styrelseskandidater evalueres. Der er behov for, 
at generaler og/eller formænd/chefer er med til dette. 

Tidspunkt for evaluering tilrettelægges hensigtsmæssigt. 

Det blev foreslået, at der på forhånd sendes spørgsmål ud. 

B) Næste møde: 7/6 (afholdes hos DUI) 

Regnskab 2017 er med på næste møde. 

11.   Evt.  

 


