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Referat for Landssamrådsmøde den 1. oktober 2013 

 

Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Charlotte Bach Thomassen (Det Danske 

Spejderkorps) punkt 1-3, Nina Hanberg og Susanne Ravn (De grønne pigespejdere), Signe Lund Christensen (Danske Baptisters 

Spejderkorps) punkt 1-3, Louise Juul Jensen (DUI-LEG og VIRKE), Jørgen Kvist (KFUM og KFUK i Danmark), Thomas 

Kirkeskov og Rasmus Bro Henriksen (KFUM-Spejderne i Danmark), Morten Skrubbeltrang (FDF), Morten Krogsgaard (FDF, DUF 

styrelsesmedlem), Nanna Kjølholt (De grønne pigespejdere, DUF styrelsesmedlem) og Signe Bo (KFUM og KFUK i Danmark, DUF 

formand).  

 

Punkt 3: behandles af landssamrådets medlemmer  

Punkt 4: Bettina Hansen, FDF, medlem af arbejdsgruppe om børns rettigheder 

 

Sekretariatet: Jette Holtze Inno (referent) 

 

Afbud fra: Jeanet Flørnæss Fischer (FDF), Karsten Carlo Hansen (DUI-LEG og VIRKE), Sarah Basnov (Danske Baptisters 

Spejderkorps), Peter Munk Povlsen (KFUM og KFUK i Danmark), Marie Gro Svenstrup (Det Danske Spejderkorps, DUF 

styrelsesmedlem) og Lars Mortensen (KFUM-Spejderne i Danmark, Friluftsrådets formand). 

 

1.Forslag til dagsorden 

Landssamrådet godkendte følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af referat den 26. august 2013  

2. Valg af styrelseskandidater til DUF til beslutning og Landssamrådet og DUF til drøftelse 

3. Tema: Børns Rettigheder til beslutning 

4. Samrådets opgaver til drøftelse 

5. Orientering fra formanden  

6. Orientering fra DUF 

7. Forslag til punkter til næste møde 

8. Eventuelt  

  

 

2. Godkendelse af referat den 26. august 2013 

Referatet blev godkendt uden kommentarer.  

 

 

3. Valg af styrelseskandidater til DUF til beslutning og Landssamrådet og DUF til drøftelse 

 

Landssamrådets medlemsorganisationer havde fire kandidater, der ønskede at stille op til DUFs 

Styrelse, og da Landssamrådet kun har tre pladser i Styrelsen blev det efter en længere drøftelse 

besluttet at foretage skriftlig afstemning om valg af 3 kandidater. Landssamrådets 7 organisationer 

blev tildelt hver tre stemmer. 

 

Følgende kandidater blev af Landssamrådet valgt til at opstille som styrelseskandidater til DUF for 

Landssamrådet: Nanna Kjølholt (De grønne pigespejdere), Anne Kathrine Østerby (KFUM-

Spejderne i Danmark) og Jonas Maibom Pedersen (FDF). Marie Gro Svenstrup (Det Danske 

Spejderkorps) blev ikke valgt.  
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Landssamrådet besluttede at bakke om KFUM og KFUKs genopstilling af Signe Bo som formand 

for DUF.  

 

Landssamrådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forberede proces og metode i 

Landssamrådet til næste styrelsesvalg i DUF. Arbejdsgruppen består af: Signe Lund Christensen 

(Danske Baptisters Spejderkorps), Rasmus Bro Henriksen (KFUM-Spejderne i Danmark), Louise 

Juul Jensen (DUI-LEG og VIRKE) og samrådets sekretariat. 

 

 

4. Tema: Børns Rettigheder til beslutning  

 

På baggrund af et tidligere temamøde i Landssamrådet blev nedsat en arbejdsgruppe for at markere 

børns rettigheder i anledning af, at FNs Konvention om Barnets Rettigheder fylder 25 år den 20. 

november 2014.  

 

Landssamrådet har med indsatsen ønsket at: 

 Skabe intern viden og erfaringsudveksling om samrådsorganisationernes indsats i arbejdet 

med børns rettigheder 

 Eksternt markere samrådsorganisationerne som en vigtig aktør i arbejdet med børns 

rettigheder. 

 

Arbejdsgruppens opgaver var at: 

 Undersøge, hvordan samrådsorganisationerne arbejder med børns rettigheder (kortlægnings 

fase) 

 Analysere samrådsorganisationernes styrker og svagheder i forhold til børns rettigheder 

 Udarbejde en handlingsplan for fælles markeringer i 2014. 

 

Til brug for Landssamrådets drøftelse havde arbejdsgruppen fremsendt et katalog, hvor 

arbejdsgruppen havde relateret samrådsorganisationernes tiltag i forhold til børnekonventionen. 

Arbejdsgruppen fandt, at vores tiltag befinder sig inden for temaerne: medbestemmelse, formidling 

af rettigheder, inklusion, leg, trosfrihed og beskyttelse mod overgreb. Der var også et idékatalog til 

handlinger i 2014.  

 

Landssamrådet takkede arbejdsgruppen for dens indsats og besluttede, at der skal fremlægges tre 

scenarier for markeringer på næste landssamrådsmøde den 14. november, hvorfor temaet om 

frivillighed jf. årshjulet udskydes.  

 

 

5. Samrådets opgaver til drøftelse  

 

Der var en drøftelse af Landssamrådets opgaver ud fra handlingsplan (der varer frem til sommer 

2014) med fire politiske mål og Landssamrådets vedtægter.  

http://www.samraadet.dk/nyttig-viden/bornekonventionen-fylder-25-ar/view
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Landssamrådet besluttede, at der udarbejdes et forslag til en revideret handlingsplan til brug for 

budget beslutningen på Landssamrådets møde den 14. november.  

 

 

6. Orientering fra formanden  

 

* DUFs Initiativstøtte har støttet Projekt Foreningsvilkår (i alt ca. 550.000 kr.), der har været 

Landssamrådets første større fælles projekt. Frivillige forandringsagenter har styrket foreningsvilkår 

lokalt, og der er udviklet 30 nye redskaber til lokalforeningerne www.foreningsredskaber.dk. 

Afrapportering og regnskab blev i september godkendt af DUF, dog således, at Landssamrådet 

skulle tilbagebetale ca. 30.000 kr. Landssamrådet udtrykte forundring over tilbagebetalingen, 

hvorfor der sker en opfølgning på det. 

* Der er udsendt invitation til årsmøde for lokale samråd og kredsrepræsentanter i Friluftsrådet samt 

Sct. Georgs Gilder den 2. november 2013.  

* Høringssvar fra DUF om energiaftale m.v. er afsendt. 

* Roskilde BUS har afholdt et seminar for bestyrelser og kasserer den 25. september, hvor 

Landssamrådets formand deltog med et oplæg om ”Roller og ansvar i det frivillige arbejde”.  

 

 

7. Orientering fra DUF  

 

Frivilligrådet og DUF har inviteret til regionale møder om frivillighedschartret, og der var en 

opfordring til samrådsorganisationerne om at deltage. 

 

 

8. Forslag til punkter til næste møde  

* Strategi om Unge og Foreninger til drøftelse fra DUF 

* Initiativstøtte til drøftelse fra DUF 

* Planlægning af Landssamrådets møder i 2014 

 

9. Eventuelt 

 

Det estimerede regnskab for Landssamrådet blev efterlyst, og tilbagemeldingen var, at det bliver en 

del af punktet om budget på næste Landssamrådsmøde den 14. november.  

  

 

http://www.foreningsredskaber.dk/

