Referat af Landssamrådsmøde 18.03.2019
Mødested: DUI (FH-huset), Islands Brygge 32D, 2300 København S
Mødetidspunkt: Kl. 17.30 – 21.00
Deltagere (forventet): Sanne Lund Sørensen, Connie Schneider, Pia Risør Bjerre, Agnete
Harboe, Anna Lindqvist, Thomas Kirkeskov, Gitte Kjær Petersen, Jens N. Malskær,
Kasper Staunskær Frandsen, Karen Risør Bjerre, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Ann
Urbrand, Søren Rejkjær Svendsen, Christine Ravn Lund, Rasmus Agergaard Pedersen,
Sven Krarup Nielsen, Nicolai Diemer (ref.)
Afbud: Morten Stubkjær, Martin H. Thomsen, Jørgen Kvist, Ejner Bank Andreasen,
Birgitte Meisner Nielsen, Louise Juul Jensen, Lars Mortensen, Troels Emil A. Boe,
Michael Bager, Benedikte Marie Kaalund

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 28. januar
Bilag: Referat af Landssamrådets møde 28. januar 2019
Godkendt.

3. Valg af kandidater til DUFs Styrelse
Connie Schneider, DBS, har trukket sit kandidatur af personlige årsager.
Samrådet gav sin fulde opbakning til de tre øvrige kandidater til DUF’s Styrelse:
-

Christine Ravn, FDF, 23 år, genopstiller, potentiel FU-medlem/næstformand
Pia Risør Bjerre, 24 år, PIgespejdere, ny kandidat
Troels Emil A. Boe, DDS, 29 år, ny kandidat

Samrådets organisationer arbejder på at finde en fjerde kandidat.
DBS og KFUM-Spejderne gav eksplicit udtryk for, at de aktivt vil kikke i baglandet efter
en kandidat.
Samrådet blev enig om følgende procedure:
1. Kandidatnavne og udfyldt kandidat-skema sendes rundt senest d. 25. april.
2. Ekstraordinært møde afholdes d. 2. maj kl. 18.00 (uden aftensmad), hvis der er
flere kandidater. På mødet præsenterer kandidaterne sig selv, og der træffes en
beslutning.
Det ekstra møde annulleres, hvis der kun er én kandidat. I så fald skal kandidaten
godkendes pr. mail.

4. Nyt fra Friluftsrådet
Var på forhånd udsendt pr. mail.

5. Opsamling på udviklingsdagen
Dokumentet, som er udarbejdet som opsamling på udviklingsdagen, blev drøftet af
Samrådet.
Bilag: Landssamrådets DUF-strategi 2019-2029
Internt i Landssamrådet
- Opbakning til at der arbejdes med et årshjul, fastlagte temadrøftelser osv.
- Vigtigt at organisationernes repræsentanter i Samrådet har mandat til at træffe
beslutninger, som Styrelsesmedlemmerne kan gå videre med. Dog vil der pga.
Samrådets begrænsede møder være behov for, at der også træffes beslutninger
uden om møderne.
- Det er godt at placere Samrådsmøder strategisk ift. Styrelsesmøder, men det er
også ambitionen, at Samrådets strategi er så klar, at Styrelsesmedlememrne kan
navigere efter den.
Hvor skal DUF bevæge sig hen?
- Vi skal arbejde for opbakning til foreningsdagsordenen.
- Vi ønsker et stærkt DUF, der er balanceret mellem politisk interessevaretagelse
og et stærkt sekretariat, der giver værdi til medlemsorganisationerne. - Dette skal
skrives tydeligere ind i papiret - fx tilføjes fire meget klare sætninger i bunden af
afsnittet.

-

Papiret skal forstås som et internt arbejdsdokument i Samrådet.

Hovedprioriteter for Samrådet i DUF
- Særlig vigtig sætning, som vi kontinuerligt skal holde fanen højt på: Dette sker
gennem et fokus på at sikre de bedste rammevilkår for foreningslivet og dermed
anerkende vigtigheden af den idébårne foreningstype for børn og unge med
geografisk bredde.
Hvilke projekter skal DUF have?
- Idé: Måske skal vi nu (efter Demokratikommissionen) arbejde for at få en
Foreningskommission, der sikrer de gode rammer og vilkår for foreningslivet i
Danmark. (De nære ting, fx ens regler i kommunerne). Og dér skal vi i så fald være
stærkt repræsenteret.
- DUFs sekretariat skal styrke interessevaretagelsen ift. vores type foreningsliv.
Fremadrettet proces
- Samrådets strategi genbesøges årligt - og justeres løbende ud fra
temadrøftelserne. Disse kan opdeles i følgende:
-

Årshjul:
- Hvordan vil vi bruge temadagen med de lokale samråd? På marts-mødet (i
år dog på juni-mødet)
- DUFs delegeretmøde, inkl. budget. På mødet inden delegeretmødet, og
evt. på august-mødet for at være på forkant
- DUFs strategi. På januar-mødet, hvis vi for alvor skal føde ind, og ellers
omkring april (og medtænk budgetmæssige konsekvenser)

-

Andre temaer:
- Intern drøftelse om det mandat, man har som styrelsesrep. fra Samrådet
- Interessevaretagelse - hvad vil vi særligt løfte?
- Fire konkrete punkter
- Foreningsliv og idrætsdagsorden - hvordan skal vi agere i det felt
- DUF’s sekretariat
- De lokale foreningers udfordringer - og hvordan kan DUF hjælpe (bredt).
- Hvad vil Samrådet med de lokale samråd og hvad forventer de af os?
- Hvordan positionerer man sig i Foreningsdanmark?
- Det sunde fællesskab

En arbejdsgruppe udarbejder forslag til årshjul (for to år) og prioritering af kommende
temadrøftelser (Kasper, Karen, Sanne, Rasmus, Anna).

Obs: Der kan være flere temadrøftelser på ét Samrådsmøde.

6. Kommende Styrelsesmøde
Jens Malskær orienterede om punkter på den kommende styrelsesdagsorden.
En positiv sideeffekt af Lokalforeningspuljen er, at den bringer megen viden ind til DUFs
sekretariat om livet i lokalforeningerne.

7. Regnskab 2018
Regnskabet blev godkendt.
Bilag: Regnskab for Landssamrådet 2018.

8. Nyheder på hjemmeside og Facebook
Der laves en historie om Lokalforeningspuljens uddelinger i 2018.

9. Kommende møder
A) Kalender:
●
●
●
●
●

evt. ekstra møde d. 2. maj 2019
3. juni 2019
23. september 2019
14. november 2019
21. november 2019 (forberedelsesmøde til DUF delegeretmøde)

B) Temadrøftelse og DUF-input på næste møde
Temadrøftelse om Temadagen for de lokale samråd.

10. Eventuelt
Rasmus K. Jakobsen inviterede alle til reception/torsdagsbar d. 4. april for stiftelsen af
Fagbevægelsens Ungdom. Det foregår hos DUI.
Rasmus K. Jakobsen booker bord til fælles Samrådsaften på Folkemødet.

