Referat af møde i landssamrådet
Tirsdag d. 30. januar 2008
BUS 06/08
Til stede:

Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE)
Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE)
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK)
Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne)
Sven Krarup Nielsen (DDS)
Keld Andreassen (DDS)
Søren Kofoed (DBS)
Ulrich Piltoft (FDF)
Allan Frank Walther (FDF)
Line Berner (De grønne pigespejdere)
Rune Siglev (DUF)
Henriette Romme Lund (sekr.)

Afbud fra:

Thomas Pilgaard (DBS)
Rikke Dorte Rottbøll (KFUM og KFUK)
Henrik Madsen (KFUM-Spejderne)
Maj-Brit Frisk Sørensen (De grønne pigespejdere)
Lars Mortensen (Friluftsrådet)

1. Dagsorden og referat
1.1
Dagsorden godkendt.
2. Aktuelle sager
2.1
Høringssvar på ”Lovudkast og lovovervågningsredegørelse om børneattestloven”.
Forslaget tager ikke hensyn til den kritik og de synspunkter, der blev fremført på et møde afholdt i Kulturministeriet. Der var diskussion af problematikken ved at blive inviteret til et møde, hvor indsigelser ikke tages til efterretning.
Der var enighed om, at det er problematisk, at forslaget går på ikke at revidere loven fremover,
da samrådsorganisationerne ikke finder, at den fungerer optimalt nu. Ligeledes var der enighed om, at samrådsorganisationerne ønsker at få beføjelse til at øge indhentningen af attester,
og således arbejde ”strammere” end loven angiver.

Det blev besluttet, at Niels Johan udarbejder et høringssvar på vegne af Samrådet hvoraf det
fremgår, at Samrådsorganisationerne ikke vil tages til indtægt for, at loven fungerer optimalt,
samt at de ikke ønsker at loven lukkes, men at den revideres løbende. Evt. hvert andet år.
Rune undersøger, om DUF arbejder med et høringssvar. I så fald bør deres svar koordineres
med Samrådets.
2.2.
Handlingsplan
Der var generel ros til handlingsplanen fra samtlige medlemsorganisationer.
Handlingsplanen ses som en velkommen anledning til at drøfte hvilke opgaver, der skal løses i
Samrådsregi, og hvilke der skal løses af DUF.
Eksempelvis er kommune-området allerede en stort satsning i DUF´s arbejdsplan for 2008.
Opgaven for Samrådet må derfor være at bruge den gennemslagskraft som 7 store
organisationer og 7 generalsekretærer har, og påvirke DUF´s arbejde på området. I det hele taget bør handlingsplanen tænkes ind i forhold til DUF´s arbejds- og årsplan.
Omvendt har indsatsområdet ”Frivilligt arbejde i forbindelse med uddannelse” en særlig
fordel for samrådsorganisationerne, da de alle er repræsenteret lokalt. En særlig indsats i
Samråds-regi er derfor relevant.
Et senere indkommet forslag vdr. Undervisningsministeriets realkompetencebeviser
udsendes på mail til Landssamrådet.
Der var enighed om, at de foreslåede indsatsområder må prioriteres, så det tydeligt fremgår
hvilke opgaver, der med fordel løses via DUF, og hvilke der bør løses i Samrådsregi.
Til næste møde vil sekretariatet foretage en prioritering af handlingsplanens indsatsområder
samt en definition af, hvad Samrådet fremadrettet vil bruge indsatsområderne til.
Dernæst skal indsatsområderne konkretiseres via forslag til opgaver og en oversigt over
ressourcebruget. Endelig skal der udarbejdes en overordnet tidsplan.

2.3.
Nyt fra sekretariatet
Samrådets underskudsgaranti til guiden ”Primitive overnatningspladser” er blevet sænket fra
10.000 kr. til 8.000 kr. Nyhedsbrev for januar måned er udsendt.

3. Meddelelser
3.1
Nyt fra medlemsorganisationerne (orientering)
DUI-LEG og VIRKE: Har afholdt en succesfuld aktivitetsfestival. D. 18.-20. april afholdes Landsmøde. Arbejder videre med at finde børneambassadører. Nyt Bangladeshprojekt er opstartet.
De grønne pigespejdere: Har afholdt lederkursus med 330 deltagere. To nye konsulenter er
ansat, og man søger pt. en ny generalsekretær.

Danske Baptisters Spejderkorps: har ansat en ny medarbejder på korpskontoret i Aalborg. Søsat projekt i samarbejde med BBU (Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund). Der skal findes
en ny formand og spejderchef i foråret.
KFUM-Spejderne: Den nye næstformand i DUF repræsenterer KFUM-Spejderne. Henriette er
ansat som kommunikationsmedarbejder på projektet Scout Academy. D. 16.-18. Maj afholdes
Landsmøde.
FDF: Man har besluttet at købe nyoversættelsen af det Ny Testamente til alle kredse. En
”sprogvasker” har analyseret FDF´s formålsparagraf. Alle møder i FDF Hovedbestyrelsen er nu
åbne, bilag er tilgængelige sammen med dagsordenen på intranettet.
KFUM og KFUK: Man har evalueret lederuddannelsen, da de der deltager i kurserne ofte repræsenterer en anden målgruppe end kurset var tilsigtet. Man arbejder på at bringe uddannelsen tættere på foreningerne. Organisationen ønsket et øget fokus på de medier og kanaler
som børn og unge anvender, samt en fornyelse af hjemmesiden. I forlængelse af dette er et
forslag om ny kommunikationsstilling blevet vedtaget på det sidste HB møde. Stillingen fremlægges på landsmødet.
DDS: Ny korpsledelse og central struktur er ved at falde på plads. Begge læner sig op ad Vision
Spejd 2020. D. 1. marts starter DDS´ nye generalsekretær. Blå Sommer afholdes næste år i
Sønderjylland. Samarbejdslandet Buthan er emnet ifm. Spejderdagen d. 22.februar.
Tværkorpsligt
Samarbejdet korpsene imellem ifm. Spejderåret har været positive. Man fortsætter samarbejdet med følgende tiltag:
Projekt Unge i Norden: Unge fra andre nordiske spejderkorps er blevet inviteret til erfaringsudveksling. I Februar/marts afholdes fælleskorpsligt årsmøde, hvor korpsene drøfter emner af
fælles interesse. I forbindelse med Spejderdagen d. 22.februar laver korpsene et fælles kommunikationstiltag under temaet ”Spejder – fordi det rykker”.

3.2
Nyt fra Friluftsrådet v. Lars Mortensen (orientering)
Punktet udgik, da Lars Mortensen ikke deltog i mødet.

3.3
Nyt fra DUF (orientering)
DUF: Rune takkede for de mange gaver og hilsner til sin reception d. 22. januar. Dernæst redegjorde han for sine forventninger til samarbejdet med Samrådet de kommende år.

4. Eventuelt
Medlemsindberetning som punkt på næste dagsorden.

Referent, Henriette Romme Lund, 30.januar2008

