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Referat af møde i landssamrådet 

Torsdag d. 22. maj 2008 

BUS 11/08 
 

 

Til stede:  Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE) 
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK) 
Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne)  

 Henrik Madsen (KFUM-Spejderne) 
Mads Kolte-Olsen (DDS) 
Sven Krarup Nielsen (DDS) 
Ulrich Piltoft (FDF) 
Allan Frank Walther (FDF) 
Line Berner (De grønne pigespejdere) 
Miriam Madsen (De grønne pigespejdere) 
Rune Siglev (DUF) 
Lars Mortensen (Friluftsrådet) 
Henriette Romme Lund (sekr.) 

 
Gæster: Signe Lund Sørensen (DBS, DUF) 
 
Afbud fra: Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE) 

Thomas Pilgaard (DBS) 
Martin Søttrup (DBS) 
Rikke Dorte Rottbøll (KFUM og KFUK) 
Erik Vad Brændgaard (KFUM og KFUK, DUF) 

 

1. Dagsorden  
1.1  Godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af dagsordenens punkter, og eventuel-

le nye punkter. 
 Pkt. 2.2. ”Dagens debat” blev udskudt til et kommende Samrådsmøde. 

Forslag om indstilling af fælles kandidat til Velfærdsministeriets Frivilligråd indgik under 
pkt. 2.3. 
 

 
2. Aktuelle sager  

 
2.1. Samrådet og DUF 

- Samrådets input til DUF´s arbejdsplan 2009 (diskussion) (bilag 1) 

 
Diskussionen tog udgangspunkt i en række temaer, som DUF arbejder med i resten af 2008 
samt en række temaer, som DUF kunne tænkes at arbejde med i 2009.  
Temaerne var oplistet i et skema, som havde været udsendt til samrådsorganisationerne 
forinden mødet: 
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Samrådet nåede til følgende konklusioner på de enkelte temaer: 
 
Fundraising 
Fundraising er et vigtigt område, men DUF skal ikke behandle det særskilt. I stedet bør det 
indtænkes som en del af organisationsudviklingen. 
 
Kursus (læringsaktiviteter) 
Dette område er af stor betydning for samrådsorganisationerne. DUF blev opfordret til at 
prioritere kursusaktivitet højere økonomisk. Samtidig var Samrådet ikke afvisende overfor 
en vis grad af deltagerbetaling  
 
Organisationsudvikling 
Det er vigtigt at fastholde DUF´s ekspertise på området. DUF må dog overveje en eventuel 
egenbetaling hvis der er tale om, at en medlemsorganisation kører et længere forløb med 
konsulentbistand. 
 
Klima 
Klimaindsatsen forankres i den enkelte samrådsorganisation. DUF skal ikke lave en fælles 
kampagne. 
 
Det internationale arbejde 
Diskussionen pegede i to retninger:  
- DUF skal primært arbejde nationalt og i forhold til medlemsorganisationerne, kun i be-
grænset omfang på den internationale scene.   
- Det er vigtigt, at DUF har fokus på området. DUF er facilitator for medlemsorganisatio-
nernes internationale projekter og området er efterspurgt blandt medlemsorganisationer-
ne, især de mindre da den megen administration ligger i DUF.  
 
Integrationspuljen og partnerskabsprojektet 
Området skal prioriteres, fastholdes og varetages i den enkelte medlemsorganisation. 
 
De kommunale udfordringer 
Blev diskuteret under opfølgningen på DUF seminar d.7. maj 
 
Netværk 
DUF skal prioritere at bringe folk sammen i åbne, aktuelle og relevante netværk. Der skal 
ligge et ansvar i netværket for at drive det videre.  
Pt. har DUF to netværk: kommunikationsnetværket og sekretariatsnetværket. 
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Frivilligjob.dk 
Det er afgørende at vores enheder tager imod det. Det vil sandsynligvis kræve, at enhe-
derne er indstillet på frivillige, der er der i en begrænset periode. 
 
Brugerbetaling 
Samrådet er åbne for en vis grad af egenfinansiering. Temaet tages atter op på Samråds-
mødet d. 26. August. 
 
Fælles indkøb 
Samrådet er ligeledes åbne overfor flere fællesindkøbsaftaler. 
 
Ovenstående vil danne base for Samrådets videre prioritering af de enkelte temaer i for-
hold til DUF´s arbejdsplan 2009. Dette sker på Samrådsmødet d.26. august. 
Som forberedelse til dette møde opfordres samrådsorganisationerne til at formulere speci-
fikke behov for kurser samt komme med input til øvrige temaer, som DUF kan arbejde med 
i 2009. 
 
- DUFs kommunale indsats, opfølgning på seminaret d. 7. maj og diskussion af Samrådets 

indsats i forhold til høringssvaret 

DUF tilstræber at få et høringssvar ud i starten af juni. Frist for svar vil ligge i slutningen af 
august. Samrådsorganisationerne så en fordel i at lave høringssvar hver for sig. Svarene 
koordineres via mail.  
 
- Nyt fra DUF (orientering og diskussion) 

Intet nyt. Relevante punkter var blevet diskuteret i forbindelse med de enkelte temaer. 
 
2.2. Dagens debat: Åbenhed i vores organisationer (diskussion) (bilag 2) 
 Punktet blev udskudt til et af de kommende samrådsmøder. 
 
2.3. Forslag stillet af formandskabet (diskussion og beslutning) 

- Forslag om genindførsel af Landssamrådsmødet i august (bilag 3). 

Forslaget blev vedtaget 
- Forslag om fælles seminar om medlemsudvikling (bilag 4) 

Samrådet bifaldt idéen. I stedet for et seminar blev det foreslået, at Samrådet behandler 
emnet på Samrådets seminar for konsulenter i januar 2009. 
Vigtigt for en god videns- og erfaringsudveksling er, at åbenhed er i fokus samt at man har 
en positiv vinkling på emnet, noget der allerede skal fremgå af invitationen. Vi skal fokuse-
re på hinandens succeser, gode metoder og derigennem hjælpe hinanden til at blive bedre.  
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- Forslag om at lade Samrådsorganisationernes repræsentanter i hhv. Friluftsrådet, Kano-

samrådet og Klatresamrådet besøge Landssamrådsmøderne en gang årligt  

Lars udtrykte bekymring for, om et enkelt Samrådsmøde årligt var nok til at kunne fore-
lægge Samrådet alle Friluftsrådets relevante og aktuelle spørgsmål.  
Det blev besluttet, at Friluftsrådet indgår under Dagens debat på Samrådsmødet d. 26. Au-
gust. Lars udarbejder et bilag med specifikke emner, som han ønsker til debat i Samrådet. 
I den forbindelse tages der stilling til hvor ofte Friluftsrådet skal være på dagsordenen på 
Samrådsmøderne. 
Det blev understreget, at Lars sagtens kan deltage i Samrådsmøderne, uden at Friluftsrådet 
er sat på dagsordenen. 
 
Forslag om indstilling af fælles kandidat til Velfærdsministeriets Frivilligråd 

Samrådet var interesseret i at opstille en kandidat. Line Berner og Rune Siglev arbejder vi-
dere og orienterer Samrådet. 
 

 2.4. Godkendelse af regnskab for Samrådet, 2007 (bilag 5) 
 Regnskabet blev godkendt. 

 
 
3. Meddelelser  

 
3.1  Nyt fra Friluftsrådet (orientering) 

Friluftsrådet har netop afholdt generalforsamling.  
Man fokuserer i øjeblikket på at arbejde med adgang og Lars opfordrede samrådsorganisa-
tionerne til en intern diskussion af særlige adgangskrav. Friluftsrådet har udpeget flere nye 
nationalparker og er, i forlængelse af dette, involveret i en naturplan for Danmark. Her ar-
bejder Friluftsrådet for, at der ikke laves decideret A-natur (nationalparker) og B-natur 
(den dyrkede jord) men at landet udvikles til at være attraktivt over alt. Endelig har Fri-
luftsrådet udgivet 3 hæfter om udvikling af henholdsvis blå og grønne områder i byerne, 
samt fælles mødesteder. 

 
 
4. Eventuelt Sekretariatet har sendt ansøgning til §44 midlerne. 

Signe Lund Sørensen (DBS) og Erik Vad Brændgaard (KFUM og KFUK) begge repræsentan-
ter i DUF styrelse, sættes på Samråds-maillisten. 

 

 

 

 

Referent, Henriette Romme Lund, 26.maj 2008  


