
 

 
 

Referat af møde i landssamrådet 

Tirsdag d. 4. marts 2008 

BUS 08/08 
 

 

Til stede:  Kristoffer Naut (DUI-LEG og VIRKE) 

Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE) 

Rikke Dorte Rottbøll (KFUM og KFUK) 

Niels Johan Geil (KFUM-Spejderne)  

 Henrik Madsen (KFUM-Spejderne) 

Mads Kolt (DDS) 

Keld Andreassen (DDS) 

Søren Kofoed (DBS) 

Ulrich Piltoft (FDF) 

Allan Frank Walther (FDF) 

Line Berner (De grønne pigespejdere) 

Miriam Madsen (De grønne pigespejdere) 

Rune Siglev (DUF) 

Henriette Romme Lund (sekr.) 

 

Afbud fra: Thomas Pilgaard (DBS) 

Sven Krarup Nielsen (DDS) 

Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK) 

Lars Mortensen (Friluftsrådet) 

 

 

 

1. Dagsorden og referat 

1.1  Punktet ”Nyt fra DUF” indgik som pkt. 2.2.  

Justitsministeriets udsendte lovforslag til styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på 

offentligt tilgængelige steder indgik som pkt. 2.3.  

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Aktuelle sager  

2.1 Allan introducerede kort formandskabets seneste arbejde med handlingsplanen. Hand-

lingsplanen er et dynamisk dokument. Den debatteres løbende og nye relevante tiltag skal indskri-

ves. Det blev diskuteret om gennemførslen af punkterne skal måles via formulering af en række kon-

krete mål. Formandskabet anbefalede, at der arbejdes videre med måling i forhold til de opstillede 

indsatsområder og punkter. Herefter blev handlingsplanens punkter gennemgået enkeltvist: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pkt. 1.A. og 1.B. ”Samrådet og DUF” 

Pkt. 1.A. udgør en generel og fremadrettet debat af samrådsorganisationernes forventninger til DUF 

som paraplyorganisation. Pkt. 1.B. udgør en debat af konkrete punkter, som samrådet ønsker opta-

get på DUF´s aktuelle dagsorden.  

Der var enighed om, at det er af høj prioritet for samrådet at arbejde med konkrete input til DUF´s 

arbejdsplan for 2009. 

DUF´s arbejde med kommunalreformen er ligeledes af høj prioritet for Samrådet. Man ønsker at føl-

ge udviklingen tæt, samt at involvere sig i og påvirke DUF´s arbejde med den kommende kommunal-

reformsstrategi. Det blev besluttet at lave dette til et særskilt punkt under pkt. 1.B.  

 

Pkt. 2 ”Fælles fokus på forslaget om frivilligt arbejde i forbindelse med uddannelse” 

Det blev påpeget, at samrådet i handlingsplanen synes at tage for givet, at de lokale grupper har en 

interesse i lovforslaget. For at hindre dette bør punktet indeholde en sætning om, at samrådet kun 

arbejder med forslaget, i fald man ser det nyttigt. 

 

Pkt. 4 ”Støtte til Landssamrådets medlemsorganisationer” 

Punktet ”Nyt fra medlemsorganisationerne” udgår som et fast punkt på fremtidige dagsordener. 

Punktet afløses af en debat af udfordringer, metoder eller problemstillinger af fælles interesse. Med-

lemsorganisationerne sender emner til sekretariatet, der udarbejder en liste med forslag til emner til 

fremtidig debat.  

 

Pkt. 6 ”Fælles fokus på børn og unge liv og hverdag” 

Samrådet fandt det interessant at fokusere særligt på børnevinklen, idet DUF har stort fokus på un-

ge. 

 

Pkt. 7. ”Profilere samrådsorganisationernes arbejde med børns vilkår og rettigheder” 

Punktet indskrives som et punkt under pkt. 1.B. 

 

Pkt. 8. ”Realkompetencebevis” 

Der var enighed om, at en informationsindsats er nødvendig. Samrådsorganisationernes medlemmer 

skal forstå hvilke kompetencer de får ved at være frivillige i deres organisation, og hvordan de kan 

bruge realkompetencebeviset. 

Det blev besluttet, at Samrådet nøje følger udviklingen det næste halve år samt at punktet indsættes 

som debatpunkt på et kommende samrådsmøde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Nyt fra DUF 

Rune fremlagde nogle aktuelle diskussioner og indsatsområder i DUF: idéoplæg til fremtidens  

delegeretmøde, DUF´s klimadiskussion og indsats i forhold til klimatopmødet i 2009 samt 

DUF´s kommende kommunalreformsstrategi. 

Samrådet så en fordel i, at DUF engagerer sig i klimadiskussionen. Eksempelvis ved at hjælpe eller 

facilitere medlemsorganisationernes arbejde med klima ved at sende muligheder for støtte osv. vi-

dere til disse.  

Det blev besluttet, at Rune udarbejder et udkast til en særlig børne- unge vinkel. 

DUF planlægger at afholde et miniseminar om kommunalreformen i marts måned. 

 

 

2.3. Justitsministeriets udsendte lovforslag til styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben 

og knive på offentligt tilgængelige steder. 

Punktet udgik på grund af manglende tid til diskussion. Det blev besluttet, at samrådet, via  

mail, diskuterer lovforslaget samt træffer beslutning om der skal udarbejdes et fælles høringssvar. 

Høringssvar skal indsendes senest d. 28. marts. 

 

 

3. Meddelelser  

 3.1  Nyt fra sekretariatet 

Nyhedsbrevet SamrådsOrientering er udsendt både i januar og februar. Det planlægges at udsendes 

et nyhedsbrev hver måned. Hjemmesiden er blevet opdateret med et tema om realkompetencer og 

realkompetencebevis, endvidere er informationen om støttemuligheder udbygget og opdateret. §44 

midlerne kan endnu ikke søges, da de afventer finansloven. Der er udsendt kontingentopkrævning til 

medlemsorganisationerne.  

 

Det blev besluttet, at punktet ”Nyt fra sekretariatet” udgår af de kommende dagsordener til fordel 

for et punkt, hvor der gøres status for igangsatte opgaver i forbindelse med handlingsplanen.  

 

3.2.  Nyt fra medlemsorganisationerne  

KFUM-Spejderne meddelte, at korpsene i Danmark afholder en fælles sommerlejr i år 2012. Man 

udbygger endvidere www.spejderne.dk som en fælles portal. Samarbejdet bygger på og er en vide-

reudvikling af erfaringerne gjort ifm. spejderbevægelsens 100 års jubilæum. 

De grønne pigespejdere: Har ansat en ny generalsekretær: Susanne Ravn. 

DDS: Den 1. april flytter DDS og De grønne pigespejdere sammen i Spejdernes Udviklingsfællesskab 

på Holmen. 

 

4. Eventuelt 

Samrådet skal tage stilling til, om man vil genindføre et samrådsmøde i august. 

 

Referent, Henriette Romme Lund, 5.marts 2008  


