
Referat for Landssamrådsmøde den 19. marts 2013 

 

 

 

 

Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Bie Andersen (Det Danske Spejderkorps), Nina 

Hanberg (De grønne pigespejdere), Kirsten Lund Larsen (KFUM og KFUK i Danmark), Rasmus Bro Henriksen (KFUM-Spejderne i 

Danmark), Ulrich Piltoft (FDF), Morten Krogsgaard (FDF, DUF styrelsesmedlem), Nanna Kjølholt (De grønne pigespejdere, DUF 

styrelsesmedlem) og Signe Bo (KFUM og KFUK i Danmark, DUF formand). 

 

Sekretariatet: Frederik Fredslund-Andersen og Jette Holtze Inno (referent) 

 

Afbud fra:  Louise Juul Jensen og Karsten Carlo Hansen (DUI-Leg og Virke), Signe Lund Christensen og Sarah Basnov (Danske 

Baptisters Spejderkorps), Susanne Ravn (De grønne pigespejdere), Thomas Kirkeskov (KFUM-Spejderne i Danmark), Jeanet 

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

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

 

1. Dagorden 

1. Landsamrådet godkendte dagorden, dog således at bilag 11 blev omdelt på mødet: 

2. Godkendelse af referat den 28. januar 2013 (ca. 5 min.) 

3. Regnskab for 2012 og revideret budget for 2013 til godkendelse (ca. 15 min.) 

4. Orientering fra DUF (ca. 10 min.) 

5. Orientering fra formanden (ca. 10 min.) 

5.a ”Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen” - invitation fra Børne- og 

Undervisningsministeren – til drøftelse (ca. 15 min.) 

6. Opfølgning på de regionale info-møder om folkeoplysning og foreningsredskaber.dk – til 

drøftelse (ca. 15 min.)  

7. Oversigt over repræsentation i råd m.v. og fremtidig strategisk repræsentation – til drøftelse 

(ca.10 min.) 

8. Frivilligcharter – til drøftelse (ca. 30 min.)  

9. Status på landssamrådets indsatser i 2012 og milepæle for 2013 – til godkendelse (ca. 15 min.) 

10. Projekt Foreningsvilkår: status på de lokale projekter – til orientering (10 min.) 

11. Forslag til ny mødedato for landssamrådet i efteråret 2013 (ca. 5 min.) 

12. Forslag til punkter til næste møde (ca. 5 min.) 

13. Eventuelt (ca. 5 min.) 

 

2. Godkendelse af referat den 28. januar 2013 

Landssamrådet godkendte referatet uden kommentarer. 

 

3. Regnskab for 2012 og revideret budget for 2013 til godkendelse 

Regnskab for 2012 omfatter alene Landssamrådets regnskab og således ikke Projekt 

Foreningsvilkår, idet det er bestyrelsen for Projekt Foreningsvilkår, der har ansvar for bevillingen 

fra DUF. I de foreløbige regnskab for 2012 har lønposten for Landssamråd og Projekt 

Foreningsvilkår ikke været adskilt.  

 



Den største udgift for Landssamrådet i 2012 var lønposten, der udgjorde 237.077 kr. De øgede 

lønudgifter skyldtes et ønske om et højere kompetenceniveau, mere erfaring samt flere timer til et 

øget aktivitetsniveau på flere planer. Det samlede regnskab for 2012 har et underskud på 62.503 kr.  

 

Landssamrådet var enige om, at beslutninger om økonomi fremadrettet skal fremgå tydeligt af 

referat.  

 

Landsamrådet tog det vedlagte regnskab for 2012 til efterretning.  

 

Budgettet for 2013 er revideret som følge af Landssamrådets beslutning den 28. januar 2013 om at 

nedskrive kontingentindtægterne til samme niveau som 2012. Der budgetteres med et underskud på 

ca. 40.000 kr., der skal trækkes fra Landssamrådets egenkapital.  

 

Landssamrådet godkendte det revideret budget 2013 for Landssamrådet. 

 

 

4. Orientering fra DUF 

Signe Bo orienterede om følgende: 

 DUF har afholdt styrelsesseminar om foreningernes forventninger til DUF.  

 Momento undersøgelse har vist, at unge ikke ønsker at stemme til det kommende 

kommunalvalg. Flere medier valgte at kontakte DUF for at høre deres holdning.  

 Der er valgt et Nydansk Ungdomsråd. 

 Der er filmfremvisning seks steder i Danmark den 20. marts ”Til Ungdommen”. Filmen 

følger unge norske politikere. 

 Kulturminister Marianne Jelved har inviteret en række aktører til folkeoplysningsseminar 

den 22. april kl. 10 – 18 i Odense. DUF har fået 20 pladser til seminaret. DUFs sekretariat 

vil løbende holde landssamrådet orienteret om mødet.  

 

5. Orientering fra formanden 

Alice Linning orienterede om følgende: 

 Landssamrådet opstiller Lars Mortensen som kandidat til formandsposten i Friluftsrådet til dens 

generalforsamling den 24. april.  

 Miljøministerens arbejde med ny national friluftspolitik er nu i den fase, hvor der er nedsat 9 

netværk. Fra landssamrådet er repræsenteret: Thomas Kirkeskov i netværket ”Netværksliv skaber 

engagement”, Bie Andersen i ”Nytænkning giver mere friluftsliv”, Jette Holtze Inno i ”Vi skal bruge 

naturen som social løftestang”. Første møde afholdes den 11. april.  

 Alle kan sende deres bedste idé til friluftsliv ind til Naturstyrelsens Idéstorm. Hver måned præmieres 

den bedste idé med 50.000 kr. 

 Center for frivilligt socialt arbejde gennemfører fokusgruppe interviews om ny national 

foreningsdatabase, hvor sekretariatet også har deltaget.   

 Landssamrådets arbejdsgruppe for børns rettigheder mødes for første gang den 14. maj. Danske 

Baptisters Spejderkorps) v/ Signe Lund Christensen har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i 

arbejdsgruppen grundet manglende ressourcer. 

http://www.kl.dk/Momentum/momentum2013-5-1-id123879/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=nyhedsbrev&utm_campaign=email-nyhedsbrev-Momentum+nr.+5/2013,+19.+marts


 

 

 

5.a ”Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen” - invitation fra børne- og  

undervisningsministeren – til drøftelse 

 

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini har den 12.03.13 inviteret Landssamrådet, 

DUF m.fl. til et møde den 5 april kl. 16 – 16.45. Mødets formål er at drøfte regeringens 

folkeskoleudspils betydning for klubtilbud, herunder mulighederne for øget sammenhæng mellem 

skole og foreningsliv.  

 

På baggrund af Landssamrådets drøftelse besluttede Landssamrådet, at sekretariatet udarbejder et 

notat, der understøtter samrådsorganisationernes foreningsværdi og indsats. Notatet tager bl.a. 

udgangspunkt i, at vores frivillige har et medlemsbaseret engagement, og at det er lokale løsninger, 

der virker. Notatet afleveres på mødet med ministeren. 

 

Landssamrådet besluttede at følgende deltager til mødet: Kirsten Lund Larsen, Morten Krogsgaard 

og Alice Linning. Hvis Alice Linning bliver forhindret i at deltage er Rasmus Bro Henriksen/ 

Thomas Kirkeskov stand by. 

 

 

6. Opfølgning på de regionale info-møder om folkeoplysning og foreningsredskaber.dk – til 

drøftelse 

Lidt over 100 personer har netop deltaget i Landssamrådets info-møder i Herning, Middelfart, Høje 

Taastrup og Vordingborg. Benny Agergaard, som er kultur- og fritidschef i Fakse kommune og 

tidligere generalsekretær i Det Danske Spejderkorps har til alle møder afholdt et oplæg om 

folkeoplysningspolitikkens betydning for samrådsorganisationerne. Der skal lyde en stor tak til 

Benny for denne indsats. Deltagerne fik også kendskab til Projekt Foreningsvilkårs nye hjemmeside 

www.foreningsredskaber.dk. Det var nogle af Landssamrådets medlemmer (Karsten Carlo Hansen, 

Kirsten Lund Larsen og Nina Hanberg), der havde påtaget sig opgaven som mødeleder. Tak for det. 

Landssamrådet udtrykte stor tilfredshed med sekretariatets forberedelse af møderne.  

 

Landssamrådet besluttede at invitere på ny til et info-møde i Aalborg, der skal afholdes inden 

sommer, og samrådsorganisationerne hjælper med at formidle invitationen lokalt. Mødeleder til 

dette møde er Alice Linning. 

 

 

7. Oversigt over repræsentation i råd m.v. og fremtidig strategisk repræsentation – til 

drøftelse  

Landssamrådet tog oversigten til efterretning (bilag 1) og bakkede op om, at Landssamrådet 

fremadrettet søger at blive repræsenteret i Frivilligrådet og Børnerådet. 

 

http://www.foreningsredskaber.dk/


8. Frivilligcharter – til drøftelse 

Landssamrådet har modtaget spørgeskema undersøgelse fra Frivilligrådet om revitalisering af  

Frivilligcharter som en del af den målrettede spørgeskema undersøgelse, der er sendt til over 500  

foreninger og alle landets kommuner og regioner. Alle samrådsorganisationerne har også modtaget  

spørgeskemaundersøgelsen.  

 

Det er ikke klart, hvordan frivilligchartret kan eller skal bruges, men det har høj politisk 

bevågenhed, idet otte ministre er involveret i processen med at udarbejde et nyt charter.  

 

Landssamrådet havde følgende input til Landssamrådets besvarelse af spørgeskema undersøgelsen: 

 Frivillige i samrådsorganisationer er medlemmer og er foreningsaktive.  

 Med kommunalreformen har lokalforeningerne fået langt til kommunen og dermed bliver 

begge parter usynlige for hinanden.  

 Dialog er en forudsætning for samspil mellem det offentlige og foreningslivet. 

 Hvad er virksomheders muligheder for at bidrage med frivillig arbejdskraft? 

 Foreningsliv frem for kommunal frivillighed 

 Foreningslivet er mere end en brik i velfærdspuslespillet 

 Partnerskaber kræver forståelse for foreningslivet – mikro-partnerskaber foretrækkes. 

 

Sekretariatet besvarer spørgeskema undersøgelsen senest 13. april.  

 

Formanden opfordrede til, at samrådsorganisationerne videreformidler information om 

folkehøringen om frivilligcharter lokalt. 

 

Folkehøringen er på www.frivilligcharter og kan senest besvares den 27. marts.  

 

 

9. Status på landssamrådets indsatser i 2012 og milepæle for 2013 – til godkendelse 

Landssamrådet tog årsberetning for 2012 til efterretning og godkendte 

milepæle for 2013 (bilag 2). 

 

 

10. Projekt Foreningsvilkår: status på de lokale projekter – til orientering  

Landssamrådet tog oversigten over lokale projekter til efterretning. Sekretariatet oplyste, at 

projektet nu er i sin afsluttende fase, og at der afholdes to lokale fyraftensmøder om med lancering 

af foreningsredskaber.dk og erfaringer fra projektet.  

 

Sekretariatet efterlyste kendskab til frivillige, der har brugt et foreningsredskab, så deres 

”anmeldelse” kan bruges i markedsføringen af foreningsredskaber.dk  

 

 

 

http://www.frivilligcharter/
http://www.samraadet.dk/landssamradet/arsberetning-2012-for-landssamradet/view


11. Forslag til ny mødedato for landssamrådet i efteråret 2013  

 

Landssamrådet besluttede at supplere Landssamrådets møderække med et yderligere møde, tirsdag 

den 1. oktober.  

 

Det forudses, at efteråret har flere dagsordenspunkter end de allerede to planlagte møder kan bære. 

Det kan f.eks. være revision af Tips- og Lottoloven og det to-dages Delegeretmøde i DUF. Mødet 

afholdes kun med en motiveret dagsorden.  

 

Mødet den 1. oktober starter med mad kl. 17.45 og har mødestart kl. 18.30. 

 

12. Forslag til punkter til næste møde den 23. maj 2013 

 Tema på næste møde er friluftsliv 

 Projekt Foreningsvilkår 

 DUF om politisk mål for F, principper for DUF, orientering om Tips- og Lottomidler 

  

13. Eventuelt 

KFUM og KFUKs repræsentant i Landssamrådet, Peter Munk Povlsen modtager Landssamrådets 

mødemateriale, dog deltager han kun i Landssamrådets møder efter aftale.  

 



Oversigt over repræsentationer i råd, nævn m.v. i 2012 (bilag 1) 

 

Friluftsrådets formand 

 Indstilles i 2013 af Landssamrådet. 

2-årig valg periode. Generalforsamling i april.  

 

 Friluftsrådets styregruppe om Kulturmiljøer 

Mette Marie Burgwald, De grønne pigespejdere er landssamrådets repræsentant (valgt i 

2012). 

 

Friluftsrådets gruppe ”Overnatning i det fri” (OIDF-gruppen) 

 Rune Havgaard Sørensen repræsenterer landssamrådet i gruppen ”Overnatning i det fri”, der 

udgiver bog m.v. hvert andet år (næste gang i 2014). 

 

Jf. Friluftsrådets kommissorium er gruppens formål: 

* at varetage udgivelse af ”Overnatning i det fri”, styrke det eksisterende netværk og 

udbrede oplysninger om primitive overnatningspladser samt forene viden og oplysninger om 

primitive overnatningspladser. OIDF-gruppen skal arbejde på at gøre ordningen økonomisk 

bæredygtig. 

 

DUF 

 Medlemmer i DUFs udvalg fra Landssamrådets organisationer – jf. referat den 30. januar 

2012  

 

TIPSUDVALGET 

Signe Bo (Formand for DUF) 

 

INITIATIVSTØTTEUDVALGET 

Anna Vixø Vistesen, FDF 

Anne Katrine Østerby, KFUM-Spejderne i Danmark 

 

MELLEMØSTPULJEUDVALGET 

Kim Viggo Nielsen, KFUM-Spejderne i Danmark (formand) 

Gitte Berle, KFUM og KFUK i Danmark 

 

PROJEKTPULJEUDVALGET 

Esben Holager, Det Danske Spejderkorps 

Maria Hastrup, De grønne pigespejdere 

 

 



Unicef 

 Spejderkorps og Sct. Georgs Gilder har opstillet Helle Dydensborg (Det Danske 

Spejderkorps) på Unicefs årsmøde og er af årsmødet valgt til Unicefs bestyrelse. Anne 

Lintrup er Det Danske Spejderkorps’ repræsentant på Unicefs årsmøde.  

 

 

FNs Børnekonvention 

 DUI-Leg og Virke er repræsenteret i den gruppe i Danmark, der arbejder med FNs 

børnekonvention. Find FNs Konvention for Barnets Rettigheder m.v. på DUI-Leg og Virkes 

hjemmeside. 

 

Børnenes Grundlovsdag  

 DUI-Leg og Virke arrangerer sammen med nogle andre organisationer "Børnenes 

Grundlovsdag", som er et par dage før 5. juni. 

 

Peter Sabro 

 DUI-Leg og Virke er med til at planlægge en mindemarkering for Peter Sabroe, som døde 

for 100 år siden her i 2013. Læs evt. om Peter Sabro.  

  

http://www.dui.dk/dui/bornekonventionen/
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Peter_Sabroe


Milepæle for landssamrådet 2013 (bilag 2) 

Folkeoplysning:  

22. april: Folkeoplysningsseminar med Kulturminister Marianne Jelved. 

1. maj: Arbejdsgruppe for planlægning af landsdækkende møde den 2. november for lokale samråd 

og kredsrepræsentanter i Friluftsrådet.  

17. juni: Info-møde i Aalborg om folkeoplysningspolitik og foreningsredskaber.dk. 

30. juni: Kendskab til foreningsredskaber.dk er formidlet via medlemsorganisationerne. 

30. juni: Projekt Foreningsvilkår slutter officielt med status rapport til DUF m.v. 

26. august: folkeoplysning og tips og lotto er tema på landssamrådets møde. 

2. november: Landsdækkende møde for lokale samråds repræsentanter sammen med 

kredsrepræsentanter i Friluftsrådet. 

14. november: skabe fokus på folkeoplysningspolitikken i kommunerne i fbm. kommunalvalget. 

 

Frivillighed:  

12. marts: fokusgruppe om ny national foreningsdatabase hos Center for frivilligt socialt arbejde. 

5. april: Møde med børne- og undervisningsminister om skolereformens betydning for klubtilbud og 

en øget sammenhæng mellem skole og foreningslivet. 

Revitalisering af frivilligcharter: 

27. marts/ 12. april: Brainstormfase – spørgeskema undersøgelse på www.frivilligcharter.dk. 

1. juli: Udviklingsfase. 

Efterår: Implementeringsfase. 

14. november: frivillighed er tema på landssamrådets møde. 

 

Børn og unge:  

14. maj: arbejdsgruppen for børns rettigheder har kick-off møde. 

26. august: arbejdsgruppen har produceret et videnskatalog for landssamrådet. 

30. juni: DUFs medlemsorganisationer har fået kendskab foreningsredskaber.dk 

30. juni: Landssamrådets medlemsorganisationer har fået markedsføringsmateriale (banner m.v) om 

foreningsredskaber.dk, så kendskabet til redskaberne sker via medlemsorganisationernes egne 

kanaler.  

8. oktober: afholde forberedende møde for DUF delegerede   

14. november: arbejdsgruppen for børns rettigheder har et forslag til landssamrådet til markering(er) 

i 2014, når FNs konvention for Barnets Rettigheder fylder 25 år. 

 

Friluftliv:  

24. april: Landssamrådet opstiller Lars Mortensen som kandidat til formandsposten i Friluftsrådet 

23. maj: friluftsliv som tema på landssamrådets møde. 

1. marts, 1. juli og 1. november: formidling af ansøgning til Friluftsrådets tips- og lottomidler og 

samrådets tilskudsaftale. 

1. marts: Udbrede kendskab til Idéstorm på Naturstyrelsens hjemmeside. 

http://www.frivilligcharter.dk/


11. april: Første workshop for netværk om ny national friluftspolitik.  

1. juli: Deltage i Idéstorm på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Efterår: Miljøministeren fremlægger forslag til ny national friluftspolitik. 

8. sept.: Opfordre lokalt til at deltage i Naturens Dag. 

2. november: Landsdækkende møde for kredsrepræsentanter i Friluftsrådet sammen med lokale 

samråd (forberedende møde den 1. maj). 


