
Referat for Landssamrådsmøde den 30. august 2012 

 

 

 

 

Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Mads Kolte-Olsen (Det Danske Spejderkorps), 

Nina Hanberg og Susanne Ravn (De grønne pigespejdere), Signe Lund Christensen og Sarah Basnov (Danske Baptisters 

Spejderkorps), Jonas Bakkendrup Larsen (DUI-Leg og Virke), Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK i Danmark), Ulrich Piltoft 

(FDF), Signe Bo (KFUM i Danmark, DUF formand), Lars Mortensen (KFUM-Spejderne i Danmark, Friluftsrådets formand). 

 

Sekretariatet: Jette Holtze Inno (referent) 

 

Afbud fra: Marie Gro Svenstrup (Det Danske Spejderkorps, DUF styrelsesmedlem), Jeanet Flørnæss Fischer (FDF), Thomas 

Kirkeskov og Rasmus Bro Henriksen (KFUM-Spejderne i Danmark) og Karsten Carlo Hansen (DUI-Leg og Virke), Nanna Kjølholt 

(De Grønne Pigespejdere, DUF styrelsesmedlem), Morten Krogsgaard (FDF, DUF styrelsesmedlem), Ole Bjerglund Thomsen 

(KFUM og KFUK). 

 

 

1. Dagsorden blev godkendt, således: 

2. Godkendelse af referat den 6. juni 2012 

3. Orientering fra formanden 

4. Projekt Foreningsvilkår – præsentation af prototype for værktøjskassen til orientering 

5. Temadrøftelse om lokal medlemsanalyse ved DUF 

6. Spejdernes Lejr – opfølgning 

7. Regional møderække fem steder i DK fra kl. 19 – 21.30  

7.a. Forslag til sted og dato til godkendelse 

8.    Høring om zonering af friluftsliv på Naturstyrelsens arealer v/ Friluftsrådett til drøftelse 

9.    Forslag til mødeplan for landssamrådet 2013 

10.  Forslag om forberedelse af DUFs Delegeretmøde 1. dec. 2012 

11. Mundtlig orientering fra DUF om tipsmidler og økonomi 

12. Mundtlig orientering fra Friluftsrådet om nyt indsatsområde: kulturmiljøer 

13. Forslag til punkter til næste møde 22. november 

14. Eventuelt.  

 

 

2. Godkendelse af referat den 6. juni 2012 

 

Landssamrådet godkendte referatet med en kommentar til punkt 11 om, at DUFs formand 

koordinerer årshjul for DUF med sekretariatet. 

 

3. Orientering fra formanden 

 

Formanden, Alice Linning, havde følgende punkter til orientering: 

 Mette Marie Burgwald, De grønne pigespejdere, er blevet valgt som landssamrådets 

repræsentant i Friluftsrådets styregruppe om Kulturmiljøer. 



 Efter en elektronisk afstemning har landssamrådet indstillet Mathias Lasgaard fra KFUM og 

KFUK og Lisbeth Lentz fra KFUM-spejderne som repræsentanter til Børnerådet i 

kategorien ”kultur og fritid” 

 Socialministeriets møderække om barrierer og løsningsforslag for frivillighed har udmøntet 

sig i en rapport, der nu er udsendt til landssamrådet. Sekretariatet deltog i møderækken.  

 Landssamrådet arrangerer et møde for de lokale samråd søndag den 4. november 2012.  

 

Landsamrådet opfordrede til, at sekretariatet udarbejder en brutto-oversigt af 

samrådsorganisationer repræsentationer i forskellige organisationer, råd, nævn og lign. med 

angivelse af, hvornår der er valg. Med baggrund i denne oversigt kan landssamrådet drøfte, hvor 

man ønsker at være repræsenteret.  

 

 

4. Projekt Foreningsvilkår – præsentation af prototype af værktøjskasse – til orientering 

 

Sekretariatet præsenterede første prototype af værktøjskassen på en ny hjemmeside, der har til 

formål at positionere foreningerne lokalt.  

 

Styregruppen orienterede om, at der nu prioriteres en indsats for at nå i mål med værktøjskassen, og 

at budgettet for projektet holder sig indenfor de givne rammer.  

 

 

 

5.    Temadrøftelse om lokal medlemsanalyse ved DUF 
 

Bente Ryberg, Henrik Bjørgo og Anna G. Jensen fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

præsenterede hovedkonklusioner fra kortlægning af medlemudvikling fra 2007 – 2011 og 

sammenholdt med befolkningstallet fra Danmarks Statistik. Der var en drøftelse af forhold, der kan 

medvirke til, hvorfor det går godt nogle steder og mindre godt andre steder.  

 

DUF vil efterfølgende sende medlemsundersøgelsen til hver samrådsorganisation og opfordrede til, 

at man kontakter hinanden, hvis man vil bruge tallene på tværs. DUF opfordrede også 

Landssamrådet til at kontakte DUF, hvis man havde særlige vinkler, som man gerne vil have belyst 

i undersøgelsen.  

 

 

 

6. Spejdernes Lejr – opfølgning  

 

Formand, Alice Linning, orienterede fra Spejdernes Lejr i Holstebro om, at 56 kommuner var 

repræsenteret politisk ved mandagens arrangement den 23. juli. Arrangementet bestod af 

kvarterrundvisning, minikonference og efterfølgende reception. Som baggrund for den store 

politiske interesse bakkede Landssamrådet op, at sekretariatet udsender et notat til de lokale samråd 

om, hvordan de vender denne goodwill til noget positivt for alle syv samrådsorganisationer.   

 



7. Regional møderække fem steder i DK fra kl. 19 – 21.30 

7.a. Forslag til sted og dato 

 

Landssamrådet besluttede at rykke efterårets møderække for de lokale samråd om status for 

folkeoplysningspolitik og præsentation af værktøjskassen til første kvartal 2013. 

 

Benny Agergaard har sagt ja til at være oplægsholder på alle fem møder. Hans oplæg vil handle om 

folkeoplysningsloven set fra et kommunalt perspektiv kombineret med en spejdervinkel.  

 

Møderne afholdes i 2013 fra kl. 19 – 21.30 følgende steder: 

 

Aalborg tirsdag den 22. januar 2013  

Herning torsdag den 7. februar 2013 

Middelfart tirsdag den 26. februar 2013  

Høje Taastrup tirsdag den 5. marts 2013 

Vordingborg torsdag den 7. marts 2013 

 

Landssamrådet besluttede, at landssamrådets medlemmer via en doodle byder ind med, hvornår det 

er muligt at deltage som vært og deltage i dialogen.  

 

 

8. Høring om Zonering af friluftsliv på Naturstyrelsens arealer v/ Friluftsrådet til drøftelse  

 

Landssamrådet har modtaget høring om Zonering af friluftsliv på Naturstyrelsens arealer. 

Friluftsrådets formand, Lars Mortensen, gav en orientering om lovens konsekvenser og oplyste, 

hvordan Friluftsrådet vil forholde sig til lovforslaget.  

 

Landssamrådet vil i sit høringssvar forholde sig kritisk til lovforslaget, selvom man er enig i det 

overordnede synspunkt om, at man skal passe på naturen. Det betyder dog også, at man skal kende 

naturen og kunne bruge den. Det skal præciseres, at landssamrådet har forventning om, at en evt. 

fremtidig zoneinddeling tager hensyn til eksisterende hytter og øvrige overnatningssteder. 

 

På den baggrund besluttede landssamrådet, at sekretariatet udsender et forslag til høringssvar pr. 

mail til godkendelse. Frist for høringssvar er den 21. september. 

 

 

 

9. Forslag til mødeplan for landssamrådet 2013 til godkendelse 

 

Landssamrådet besluttede følgende mødeplan for 2013 fra kl. 17.45 – 21.30: 

Tirsdag den 19. marts  

Mandag den 26. august 

 

Sekretariatet sender en doodle ud om forslag til de resterende landssamrådsmøder og forberedende 

møde for DUFs delegerede.  

 

 



10. Forslag om forberedelse af DUFs Delegeretmøde 1. dec. 2012 til godkendelse  

 

Landssamrådet besluttede at afholde et forberedelsesmøde for delegerede i DUF tirsdag den 13. 

november kl. 18 på Spejdercenter Holmen. Sekretariatet inviterer til mødet og serverer en let 

anretning til mødet.  

 

Landssamrådet besluttede, at det forberedende møde for DUFs delegerede integreres i 

landssamrådets møde den 22. november, således at mødet starter en halv time tidligere, dvs. kl. 

17.15. 

 

 

11. Mundtlig orientering fra DUF om bl.a. tipsmidler og økonomi  

 

Formand for DUF, Signe Bo, orienterede om udfordringen med fordeling af tipsmidler. 

Landssamrådet havde en drøftelse af, hvordan man håndterer situationen.   

 

 

12. Orientering fra Friluftsrådet om nyt indsatsområde: kulturmiljøer 

 

Formand for Friluftsrådet, Lars Mortensen, orienterede om Friluftsrådets nye indsatsområde, 

kulturmiljøer, hvor Landssamrådet også har fået en repræsentant i styregruppen (se pkt. 3). 

 

 

13. Forslag til punkter til næste møde 22. november kl. 17.15  

 

Der er følgende punkter til mødet: 

 Tema om Børns Rettigheder 

 Budget for 2013 

 Forberedende møde til DUFs Delegeretmøde den 1. december 2012 (ca. 30 min.). 

 

 

14. Eventuelt 
 

Der var ikke noget til punktet.  

 


