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Dagsorden for møde i Landssamrådet 

Onsdag d. 23. november 2011 
 

Til stede:  Susanne Ravn (De grønne pigespejdere) 
Nina Hanberg (De grønne pigespejdere)  
Signe Lund Christensen (Danske Baptisters Spejderkorps)  
Signe Bo (KFUM og KFUK)  
Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK) 
Rasmus Bro Henriksen (KFUM-spejderne)  
Alice Linning (DDS) 

 Connie Schneider (Danske Baptisters Spejderkorps) 
Mads Kolte-Olsen (DDS) 
Jeanet Flørnæss Fischer (FDF) 
Ulrich Piltoft (FDF)  
Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE) 
Jonas (DUI-LEG og VIRKE) 
Frederik Fredslund-Andersen (Samrådet, Projektkoordinator) 
Marie Stissing Jensen (Samrådssekretær) 

 
Afbud fra: Lars Mortensen (Friluftsrådet) 

Rune Siglev (næstformand, DUF)  
Henrik Madsen (KFUM-spejderne)  
Peter Bøgh (DUF styrelse, DUI-LEG og VIRKE)  
Mathias Faaborg (DUF styrelse, DDS)  
Jonas Kolby (DUF styrelse, FDF)  
 

 

1. Dagsorden og referat 
1.0  Godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af eventuelle ændringer i rækkefølgen af 

dagsordenens punkter, og eventuelle nye punkter.  
 
Punktet ’Høring om knivloven’ blev tilføjet under ’Nyt fra sekretariatet’. Ellers ingen kommentarer. 
 
2. Nyt fra organisationerne 
 
FDF 

Formandskabet for FDF vil starte debat om FDF som værende spejdere eller ikke-spejdere. Debatten 
startes i leder med synspunktet at FDF ikke har noget imod at blive kaldt spejdere, fordi det er en 
dækkende betegnelse for FDFs aktiviteter.  
 
Danske Baptisters Spejderkorps 

Ingen nyheder. 
 

KFUM-spejderne  
KFUM-spejderne afventer den ny generalsekretærs tiltrædelse d. 1. december.  
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KFUM og KFUK  

KFUM og KFUK har fået ny næstformand, Natashia Peterson. Hovedbestyrelsen er begyndt at tage de 
første skridt i forhold til landsmødet til sommer og hvordan organisationen ser ud efterfølgende. KFUM og 
KFUK diskuterer, ligesom FDF, problemstillingen i forhold til at blive identificeret med spejderbevægelsen. 
 
Det Danske Spejderkorps  

DDS har afholdt Korpsrådsmøde for 650 deltagere. Fem unge har stået for planlægningen og temaet har 
været ’Uden for kortet’ med fokus på det inspirerende og udviklende. Ved valg til korpsledelsen blev to 
spejderchefer genvalgt, tre nye kvinder indtrådte samt tre nye mænd af de i alt 12 medlemmer i 
korpsledelsen. Forslag til ny udviklingsplan blev vedtaget. Der lægges op til en ny hovedudvalgsstruktur 
 
DUI-LEG of VIRKE  

DUI-LEG og VIRKE har fået ny forbundssekretær, Jonas Bakkedrup Larsen og ny konsulent, Alexander van 
Deurs. Organisationen har Landsmøde i maj 2012, hvor det store emne bliver hvorvidt formanden skal være 
lønnet og en kontorbestyrer. Formanden vælges for fire år og der lægges op til at stillingen bliver 
fuldtidslønnet. I forhold til opgavedeling vil forbundsformanden også have personaleansvaret, men de 
daglige personaleopgaver vil blive uddelegeret til en ansat teamleder, så forbundsformanden kan 
koncentrere sig om det politiske niveau.  
 
De grønne pigespejdere  

De grønne pigespejdere har afholdt det årlige Nyborg Strand kursus. Kurset satte deltagerrekord med 350 
deltagere, hvilket er 100 flere end sidste år. Der var mange yngre blandt deltagerne i forhold til tidligere år. 
I forlængelse af WAGGGS kampagne Stop the Violence, var aftenunderholdningen en teatergruppe, som 
optrådte med sange om vold mod kvinder. 
 
3. Aktuelle sager  

3.0 Nyt fra sekretariatet v. Marie Stissing Jensen  
 - Høring om våbenloven 
 

Samrådet har modtaget høringsbrev fra Civilkontoret angående høring om lempelse af strafferammen i 
forbindelse med våbenloven. Sekretariatet sender et høringssvar og det blev aftalt at have et standardsvar 
ved høringer med en tak for høringsmuligheden, såfremt der ikke er yderligere reaktioner fra 
samrådsorganisationerne. 
  
Opfølgning på infomøder om ny folkeoplysningslov og Projekt Foreningsvilkår  

 
Dette punkt blev gennemgået i forbindelse med det følgende punkt.  
 
Status på Samrådets handleplan 

 
Marie præsenterede kort hvert af de syv indsatsområder, som Samrådet har haft fokus på det seneste 1½ 
år, og status i forhold til handleplanen. Efter hver præsentation diskuterede Samrådet, hvorvidt man ville 
gå videre med eller sætte punktum for indsatsen.    
 

• Samrådet og DUF  
o Der var et ønske om at mødes på tværs i samrådsorganisationerne mellem selve 

Samrådsmøderne. Målgruppen for møderne er ”samrådsfolk” eller medlemmer af 
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samrådsorganisationerne med tilknytning til DUF, som skal udgøre er en form for DUF 
netværk. Netværket skal lave lobby-arbejde og koordinere DUF synspunkterne. Susanne 
pointerede, at det er vigtigt, at landsledelserne er repræsenteret i et sådan netværk. Der 
skal sidde nogen der kan sende troværdige politiske signaler. Signe Bo mente, at det ville 
være en god støtte for styrelsesmedlemmerne, men at det skal gøres helt klart, hvor 
mandatet kommer fra, når styrelsesmedlemmer eller andre udtaler sig. Signe Lund var enig 
i, at et klart mandat er vigtigt, og var bekymret for, at et netværk ville blive for ukonkret i 
sit arbejde og fokus på grund af et evt. manglende mandat. Signe Bo mente imidlertid ikke, 
at dette skal afholde Samrådet fra at prøve at etablere et sådant netværk og at en ny 
styrelse har brug for, at Samrådet demonstrere indflydelse. Netværket skal være et forum 
med en klar dagsorden og med en stramt styret proces, da DUF diskussioner er ret ”floffy” 
og kan være svære at have en mening om. 
   

• Støtte til de lokale Samråd og foreninger 

o Der er lavet nyhedsbrev, ny hjemmeside, og en del opsøgende kontakt til de lokale BUS. 
Susanne gjorde opmærksom på, at der er en debat om billederne på hjemmesiden. 
Spejderbillederne er ikke retvisende for alle samrådets medlemmer. Skal vi få lavet en 
billedserie, hvor vi alle er repræsenteret? Det kunne være godt at have nogle varierende 
billeder. Marie gjorde opmærksom på, at det er ikke teknisk muligt at have varierende 
billeder på forsiden uden at bruge flash, som vil være en udgift for Samrådet. Kirsten 
takkede for opmærksomheden, da KFUM og KFUK ikke er uniformsbærende og det blev 
besluttet at tage resten af debatten om billeder under budgettet.  

o Alice roste informationsmødet i Gladsaxe, som hun havde deltaget i. Møderne var bedre 
end dem, som andre organisationer tilbød, da de var mere konkrete for lokale samrådsfolk. 
Der er gode erfaringer med at lave arrangementer for lokale BUS og det skal Samrådet blive 
ved med. Ulrich påpegede at mødet med kommunale folk (som deltog i 
informationsmøderne i Gladsaxe og Næstved), havde virket godt og sikrede den samklang 
med kommunen, som er rigtig vigtig for Samrådets lokalforeninger. Susanne ville gerne 
holde fast i, at Samrådet holder decentrale seminarer, hvor det er nemmere at samle de 
lokale BUS-folk. Det kunne være oplagt at følge op på de kommunale 
folkeoplysningspolitikker. 

o Nina foreslog, at sekretariatet en gang om året sender de nuværende adresselister til de 
lokale BUS og beder dem om at opdatere dem. Pt. sender sekretæren en anmodning om 
opdateret adresseliste fra de lokale BUS i juli måned. Lad os holde det ved lige og sende 
nytårshilsener.  
 

• Støtte til Samrådets medlemsorganisationer 

o Ros til sekretariatet.  
 

•  Samrådet og Friluftsrådet 

o Marie orienterede kort om genforhandlingen af Samrådets lokalaftaler med Friluftsrådet og 
om Friluftsrådets igangværende strategiproces. Der har desuden været afholdt et 
kredsseminar, hvor DDS og KFUM-spejderne har været hovedaktører.  
 

• Fælles leder- og konsulentseminar 

o Kirsten forklarede, at der var stor ros til det netværksarbejde der er sat i gang med 
seminaret som blev afholdt for samrådsorganisationernes konsulenter i januar. Det blev 
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kort diskuteret, om seminaret var blevet afholdt af Samrådet eller af 
generalsekretærkredsen og hvor ansvaret skulle lægges i fremtiden. Mads mente, at det er 
fint, at det ligger inden for Samrådets opgaver. Alice gjorde opmærksom på, at der i 
handlingsplanen står, at det er et åbent seminar både for konsulenter og frivillige. Susanne 
forklarede at seminaret i januar blev afholdt af generalsekretærerne og at det må være et 
andet emne, som udgør et åbent seminar. Vi skal ikke blande medarbejderseminaret ind i 
det. Medarbejderseminaret vil for fremtiden høre til under generalsekretærerne og 
Samrådet vil afholde møder/seminarer rundt omkring i regionerne om aktuelle emner. 
 

• Fælles projekt: Foreningsvilkår 
o Se følgende punkt. 
  

3.1  Status på Projekt Foreningsvilkår v. Frederik Fredslund-Andersen  
 
Frederik forklarede, at han har brugt meget tid på kommunikation og på at komme ud i organisationerne 
med budskabet, samt på at holde oplæg. Hans oplevelse er, at der kommer en del henvendelser, især 
omkring folkeoplysningsloven. Dette er positivt og sandsynligvis et resultat af et mere aktivistisk Samråd. 
Det betyder dog også, at der bliver taget en del tid fra selve projektarbejdet. Projektets tidsplan er blevet 
skubbet. Mange resurser er brugt til arrangementer og til at sætte rammer for projektet. Dette er afklaret 
med DUF.  
 
Der er kommet 18 ansøgninger til projektet, hvor der skal bruges 40 frivillige. Generalerne sætter fokus på 
at finde resten. Ansøgningsfristen er skubbet frem til nytår.  Værktøjskassen er under produktion og 
udvikles i projektgruppen. Overskriften eller temarammen for værktøjskassen bliver ”Lokalsamfundet”. 
Projektgruppen er i gang med at sammensætte konceptet. Kommunerne vælges når vi kender de frivillige 
resurser.  
 

3.2 Kort orientering om møde for BUS repræsentanter v. Alice Linning 
 
DDS har tradition med at indbyde alle samrådsfolk til arrangement. Der deltager nogle få fra de øvrige 
organisationer. Med fokus på foreningsvilkår og med folkeoplysningsloven ville det være godt at sprede ud 
og arrangere det i samrådsregi. På mødet var der oplæg om folkeoplysningsloven og om projekt 
foreningsvilkår, samt erfaringsudveksling om de kommunale folkeoplysningspolitikker. Erfaringen er, at 
flere kommuner skubber processen. Alice foreslog at samle resurserne og invitere BUS bredt med Samrådet 
som afsender. Dette kan også fungere som opbakning i forhold til projekt Foreningsvilkår.  
 

3.3 Nyt fra Friluftsrådet  
 - Opfølgning på møde for kredsrepræsentanter på Houens Odde v. Alice Linning 

 
D e øvrige organisationer blev inviteret til mødet, men der var kun repræsentanter fra DDS, KFUM-
spejderne og FDF. Det var ærgerligt, da det var en mulighed for at få indflydelse i forhold til Friluftsrådet. 
Der blev opfordret til at få valgt flere repræsentanter som arbejder aktivt for Friluftsrådet i 
samrådsorganisationerne og til at formidle, hvem der er kredsrepræsentanter. 2012 bliver mødet holdt 3. 
november. 
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4. DUF  
 

4.0  Kort orientering om forberedende møde til DUF delegeretmøde v. Susanne Ravn 
 
Det var et godt møde med en god dialog. Der kommer et referat snarest. Der er udpeget delegationsledere 
og alle organisationer var repræsenteret. Signe Bo fortalte om forslag til udtalelser. DDS forslag omkring 
FN-ungdomsdelegationen bliver ikke stillet. Formandskabet vil dog tage tråden op og sende et brev til 
Udenrigsministeriet, men ikke foretage sig yderligere. Der er kommet en del udtalelser, som stikker i mange 
retninger – det er fint, at dette ikke sker fra Samrådets side. 
 
5. Diverse 

5.0  Datoer for samrådsmøder 2012 og social aflevering 

Det blev aftalt at møderne afholdes i følgende uger: 

• Uge 5 (starten af uge 5) eller sidst i uge 4.  
• Uge 13  
• Uge 23 (ikke grundlovsdag) 
• Uge 35 
• Uge 47  

Marie sender Doodle om de specifikke datoer. Forberedelsesmødet til DUF delegeretmødet skal holdes for 
sig. Dato for social aflevering bliver d. 9. januar. Kl. 18:30 2012.  

5.1 Regnskab og budget 

Der skal stå ’resultat’ i stedet for ’difference’ i budgettet. 

Løn til sekretær og projektmedarbejder har været svingende grundet Maries sygemelding i vinter og en sen 
ansættelse af Frederik.  

Skal der sættes penge af til billeder til hjemmeside? Mads pointerede at samrådsorganisationerne er meget 
forskellige og da børnene ikke mødes, ville det være kunstigt at stille dem op sammen. Der var enighed 
med Mads om at kommunikere aktiviteterne og lave et forsidebillede som løbende skiftes ud. Det blev 
besluttet at investere i Flash, så organisationernes billeder kommer frem på skift. Der sættes 10.000 kr. af 
til flash og grafiker i budgettet.  

Posten for Social aflevering sættes op til 10.000 kr. 

6. Eventuelt 
 
Signe Bo orienterede om, at Spejdernes Lejr har fået en kvart mio. fra InitiativStøtten til at invitere 
kommunalpolitikere og andre på spejderlejr. 
 
Susanne orienterede om et større arrangement i Aalborg, kaldet DUKA, som arrangeres af det lokale BUS.   
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DDS, FDF og KFUM-spejderne har haft besøg af en pige, som er projektansat (KFUM-spejderregi). Hun skal 
profilere spejdere og FDF’ere i Århus kommune. Udspringer af Den mobile spejderhytte. Bør et eventuelt 
samarbejde ske i samrådsregi?  
 
Nina orienterede om et lederakademi i Gladsaxe i samarbejde med idrætten. Det er et godt samarbejde og 
BUS i Gladsaxe vil gerne dele ud af erfaringer.  
 
 


