
 

 

Referat af Landssamrådsmøde d. 3. juni 2019 
Mødested: DUI (FH-huset), Islands Brygge 32D, 2300 København S 
 
Til stede: Sanne Lund  Sørensen, Connie Schneider, Pia Risør Bjerre, Tina Carøe, Anna 
Lindqvist, Thomas Kirkeskov, Gitte Kjær Petersen, Jens N. Malskær, Karen Risør Bjerre, 
Troels Boe, Kevin Arildtoft Moer, Ejner Bank Andreasen, Christine Ravn Lund, Rasmus 
Agergaard Pedersen, Sven Krarup Nielsen, Nicolai Diemer (ref.). Desuden Anne-Sofie 
Bjerre. 
 
Afbud: Martin Hejlskov Thomsen, Ann Urbrand, Jørgen Kvist, Louise Juul Jensen, 
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Michael Bager, Søren Rejkjær Svendsen, Frederikke 
Nørring Levison, Morten Stubkjær, Kasper Staunskær Frandsen, Birgitte Meisner 
Nielsen, Benedikte Marie Kaalund 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 18. marts 

Bilag: Referat af Landssamrådets møde 18. marts 2019  

Referatet blev godkendt. 

3. Nyt fra Friluftsrådet og præsentation af Anne-Sofie Bjerre 

Anne-Sofie Bjerre er valgt ind i bestyrelsen for Friluftsrådet. Ny formand er 
Niels-Christian Levin Hansen (fra DIF). Anne-Sofie bliver formand for Børn og 
unge-området.  
 
Skal Bifrost inkluderes i baggrundsgruppen? Dette drøftes på et kommende møde i 
Samrådet. 
 
Anne-Sofie deltager fremadrettet på Samrådets møder, når det er relevant. 



 

 

4. Temadrøftelse om Temadagen for de lokale samråd 

Svend Krarup Nielsen gav et overblik over status på lokale samråd - herunder hvor i 
landet, der er samråd og Folkeoplysningsudvalg.  
 
Svend: Formålet med lokale samråd er at tage politiske initiativer til gavn for 
organisationerne gennem fælles optræden fx over for kommunen, at følge udviklingen 
lovgivningsmæssigt og give viden videre til de tilknyttede organisationer, at finde 
personer til repræsentation i fx Folkeoplysningsudvalg og Grønne råd og at bygge bro 
over forskellighederne i de enkelte BUS-organisationer (fx ved fælleskorpslige 
arrangementer eller fælles PR-arbejde). 
 
De lokale samråd kan tage udfordringer i opløbet, eller undgå af de opstår, ved at være i 
dialog med kommunerne.  
 
Rasmus Agergaard Pedersen: Hvilken type samråd vil vi som landssamråd understøtte? 
Måske bør vi opfordre til at man fokuserer indsatsen og prioriterer interessevaretagelse 
overfor kommunen (rammevilkår). Andre lokale events osv må komme af sig selv, hvis 
der er lokal interesse.  
Thomas Kirkeskov: Bakker op. Vi er nødt til at have stærke samråd over hele landet, når 
vores rammevilkår sættes under pres.  
Pia Risør Bjerre: Kan vi på temadagen bede fungerende samråd hjælpe med at få 
samråd i gang i nabokommuner.  
Jens Malskær: Folkeoplysningsloven vil formentlig i kommende regeringsperiode 
revideres. DUF kan bruges til politisk interessevaretagelse på nationalt plan. Vi må 
præsentere den brændende platform - for at starte flere lokale samråd.  
Christine Ravn Lund: Der er behov for, at DUF får eksempler på de benspænd 
foreningerne får. 
Rasmus Agergaard Pedersen: Vi skal overveje, om arbejdet med Friluftsrådet og 
arbejdet om det lokale folkeoplysningsarbejde skilles ad.  

5. Drøftelse af årshjul 

Arbejdsgruppen præsenterede forslag til årshjul (for to år) og prioritering af kommende 
temadrøftelser.  
 
Arbejdsgruppen reviderer dokumentet ud fra de kommentarer, der blev givet. 
Herunder: 

- Understøttelse af lokale samråd bør drøftes allerede i 2019. 
- Friluftsrådets og Landssamrådets samspil behøves nok ikke drøftes hvert år. 



 

 

- DUF-stategi bør nok stå i kolonnen med temadrøftelse. 
- Gerne input fra ansatte i DUF ind i mellem. Og gerne inspiration udefra (fx en 

MF’er eller en fra KL).  
- Hvordan bruger vi hinanden godt? 

 
Giv meget gerne flere idéer til formanden for landssamrådet ift. punkter til dagsordenen 
herunder inspiration udefra.  
 
Efteråret 2019: 

● September:  
○ Friluftsrådet og Landssamrådet (Svend og Connie forbereder oplæg med 

Fie)  
○ DUF-temadrøftelse (Styrelseskandidater faciliterer) 
○ Hvordan det strategiske arbejde bedst forankres og sikres i de respektive 

organisationer (gensidig inspiration)  
● November 

○ Hvilken rolle spiller Landssamrådets formandsskab og sekretær? (FDF) 
 
Bilag: Forslag til årshjul 

6. Temadrøftelse: Strategi i DUF (40 min) 

Bilag: Vedtaget strategi 
Bilag: Rammer for kommende strategi 
 
Det vi allerede har talt om på udviklingsdagen: 

● Større fokus på demokratisk dannelse 
● Større fokus på børn og unges sag generelt 

○ Børn, lokalt impact 
● Bæredygtighedsdagsorden 
● Det internationale  
● Det sunde fællesskab 

 
Hvordan kan det tænkes ind i DUFs strategi i forhold til fx kerneopgaver? 
 
Idéer der kom frem rundt om bordet: 

● Verdensmålsdagsorden 
○ Ryk på det - på vegne af de unge 
○ Evt. etablere fælles forum/netværk for de grupper, der arbejder med det i 

medlemsorganisationerne 
● Folkeoplysning og foreningsvilkår 

https://drive.google.com/file/d/1OD-bVJo-EqFMrCAkcPNoEA-La80BR5df/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOrr7y3hRp4LYxCgeFrNznCgCvTn-xj1/view?usp=sharing


 

 

○ Understøtte med viden, data mv.  
● Sikre de brede funderede foreninger 

○ Blive dygtigere til at formulere, at det vi gør, også er at løfte et socialt 
ansvar 

● Lige demokratiske rettigheder 
○ Hvordan sikres det i MO’erne? 

● Bruge resultaterne fra temadrøftelserne mere 
● Det sunde fællesskab, trivsel 

 
9.-11. august er der strategiseminar. Giv meget gerne inputs til styrelsemedlemmerne 
inden da. 

7. Kommende Styrelsesmøde  

På Styrelsesmødet d. 11. juni er bla. følgende punkter: Der samles op på ungdommens 
politiske ønsker, overblik over lokalforeningspuljen, policypaper om 
folkeoplysningsloven, visum-udfordringen (udtalelsen fra delegeretmødet).   

8. Valg af kandidater til DUFs Styrelse 

Fire personer er kandidater fra Landssamrådet til DUFs Styrelse: 

● Christine Ravn Lund, FDF, 23 år, genopstiller, potentiel 
FU-medlem/næstformand 

● Pia Risør Bjerre, PIgespejdere, 24 år, ny kandidat 
● Troels Emil A. Boe, DDS, 29 år, ny kandidat 
● Frederikke Nørring Levison , KFUM-spejderne, 24 år, ny kandidat 

9. Budget 2020 

Budgettet blev godkendt.  
Der er enighed om, at de penge, der står på kontoen, meget gerne snart må sættes i 
spil.  

Bilag: Forslag til budget for Landssamrådet 2020 

10. Nyheder på hjemmeside og Facebook 

Er der forslag til noget, der aktuelt skal kommunikeres? 

● Arrangementer på Folkemødet (Karen skriver til Nicolai) 
● Temadag-datoen (lige efter sommerferien) 



 

 

● Fire gode kandidater til DUFs styrelse 

11. Kommende møder 

A) Kalender: 

● 23. september 2019 
● 2. november (lokal temadag) 
● 14. november 2019 
● 21. november 2019 (forberedelsesmøde til DUF delegeretmøde) 

Udviklingsdag 2020:  

● Der udsendes snart mail med tre lørdage i februar/marts, der kan vælges imellem 
(afventer FDF) 

B) Temadrøftelse og DUF-input på næste møde  

Forslag: 

● En fra DUFs politiske afdeling 
● En fra KL (hvordan de rådgiver kommunernes forvaltning om de rammer, der 

påvirker os) 
● En centerchef fra en kultur- og fritidsforvaltning  
● En fra forskningsverdenen, der ved noget om kommunerne (fx fra SDU, Kevin 

kan formidle kontakt) 
● Henrik Brandt (har været direktør for analyseinstitut) (Kevin kan formidle kontakt) 

12.   Eventuelt  

På Folkemødet: Torsdag kl. 21 samme sted som i tidligere år. 


