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Referat fra Landssamrådsmøde d. 1. oktober 2014 

Mødested: 

 

FDF Rysensteen 

 

Rysensteensgade 3 

1564 København V 

 

Kl. 17.30 – 18.15 Aftensmad 

Kl. 18.15 – 20.30 Landssamrådsmøde 

 

Deltagere:  

Alice Linning (DDS), Charlotte Bach Thomassen (DDS), Nina Hanberg (De grønne 

pigespejdere), Thomas Kirkeskov (KFUM-spejderne), Louise Juul Jensen (DUI-LEG og 

VIRKE), Anne Kathrine Østerbye (KFUM-spejderne og DUF’s styrelse), Jonas Maibom (FDF 

og DUF’s styrelse), Lars Mortensen (Friluftsrådet), Rasmus Bro Henriksen (KFUM-

spejderne), Bjarke Buhl (KFUM-KFUK), Morten Skrubbeltang (FDF), Jeanett Flørnæss 

Fischer (FDF), Signe Bo (KFUM-KFUK og DUF’s styrelse), Kathrine Færløv Christensen 

(Danske Baptisters Spejderkorps, Teresa Kildelund (Danske Baptisters Spejderkorps) og 

Frederik Vad Nielsen (sekretær) 

Afbud: 

Peter Munk Povlsen (KFUM-KFUK), Nanna Kjølholt (De grønne pigespejdere og DUF’s 

styrelse), Mads Faber Henriksen (DUI-LEG og VIRKE), Jørgen Kvist (KFUM-KFUK) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (1 min.) 

Punkt 7 udgår. Den øvrige dagsorden blev godkendt.   

 

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 10. juni 2014 (1. min.) 
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Referat blev godkendt. Alice spurgte ind til drøftelserne fra mødet om besparelser på 

friluftsområdet. Havde DUF arbejdet med sagen siden sidst? Derudover blev der spurgt 

ind til diskussionen vedr. forurenede fritids- og legegrunde. Var der noget nyt på det 

område?  

Signe svarede at DUF ikke endnu har det fulde overblik over situationen i alle 

kommuner, når det kommer til besparelser på friluftsområdet. Hun opfordrede til at 

man indberettede det, hvis der er særlige situationer der gør sig gældende i bestemte 

kommuner. DUF havde intet at tilføje til spørgsmålet vedr. forurenede fritids- og 

legegrunde.  

Det blev besluttet, at der i næste nummer af SamrådsOrientering vil stå en opfordring 

til, at man indberetter det til DUF, hvis man oplever mærkbare besparelser på 

friluftsområdet i ens kommune.  

3. Orientering fra Friluftsområdet v/ Lars Mortesen (15 min.) 

 

Lars startede med at meddele, at der efter generalforsamlingen er blevet gennemført en 

ny konstituering. To næstformænd er blevet valgt, samt to nye bestyrelsesmedlemmer.  

Direktør Jan Eriksen, har meddelt at han træder tilbage ved udgangen af året. En 

ansættelsesproces er sat i gang. Jan har stået i spidsen for Friluftsrådet i 23 år, og har 

dermed været med til at bygge organisationen op. Da han startede var der eksempelvis 

10 ansatte – nu er der 40. Derfor bliver det selvfølgelig en stor omvæltning for 

organisationen. Der er blevet sat en del tid af i bestyrelsen, til arbejdet med at finde en 

ny. I slutningen af oktober burde samtalerne med de relevante ansøgere, have fundet 

sted.  

Derudover glæder Friluftsrådet sig over, at den danske naturfond endelig er blevet sat i 

verden! Private fonde, samt staten, skyder kapital ind i fonden, der bliver uafhængig af 

staten. Den har det ene formål at skabe ny natur, og investere i samme. En del af 

medlemmerne af fonden bliver udpeget af forskellige instanser – bl.a. Københavns 

Universitet. Friluftsrådet vil benhårdt fokusere på at sikre en ordentlig formidling og en 

åben adgang til naturen. Man håber at fonden kan tiltrække flere penge fra 

erhvervslivet, netop fordi at den er uafhængig.  

Danmark får sin første nationale friluftspolitik, baseret på friluftskataloget fra mødet på 

Værløse Flyvestation. Man vil lave en ”Naturplan Danmark”, hvor man laver en 

sammenhængende natur for befolkningen. Ministerens fokus er at gøre naturen 

tilgængelig og ”folkelig” – hænger meget sammen med Friluftsrådets egne visioner.  

Der bliver etableret en ny nationalpark i Danmark. Den kommer til at hedde 

”Skjoldungelandet”, og ligger ved Lejre/Holbæk.  
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Aktuelt arbejder Friluftsrådet med en adgangspolitisk handlingsplan, hvor resultaterne 

skal lægges frem til diskussion. Derudover arbejdes der med brugerbetaling – og det er 

en vanskelig sag! Viljen til at betale for at bruge arealer, er faktisk stor, og en del 

foreninger laver betalingsaftaler med lokale lodsejere mv. Det er Friluftsrådet meget 

imod. Det kan dog være svært at finde en løsning i fællesskab, da mange foreninger som 

sagt har vist sig parate til at bukke under.  

Friluftsrådet har indledt et samarbejde med Velux-fonden. Fonden har doneret 1 million 

kroner til Friluftsrådet, som skal bruges til at skabe friluftsaktiviteter for ældre 

mennesker.  

Igen i år har man kåret en friluftskommune. Årets vinder blev Kolding kommune. 

Interessen for at være med i konkurrencen er stor.  

4. Orientering fra DUF v/ Signe Bo (30 min.) 

 

Signe startede med at meddele, at man har konstitueret Henrik Oversø som ny 

næstformand i DUF.  

Derefter gik hun videre til at konstatere, at på trods af at medlemstallet i paraplyen 

stiger, så er der ikke flere penge at gøre godt med i tipsudlovningen. Det kan 

selvfølgelig blive en udfordring for medlemsorganisationerne.  

DUF har været meget opmærksomme på sagen vedr. de religiøse foreninger. Der har 

været en hel del skriverier om at ministeren vil gå ind i sagen. Ministeren bakker nu op 

om DUF’s tolkning af folkeoplysningsloven. DUF må og skal altid bekæmpe 

meningsforskrækkelsen, og derfor opfordres alle til at kontakte DUF, hvis man oplever 

problemer på området, i sin egen kommune. Der sidder stadig en jurist på opgaven. 

Sekretariatet har – også i denne sag – løftet opgaven rigtig flot.  

Budgettet har været til førstebehandling i DUF’s Styrelse. Budgettet er konservativt for 

nuværende, fordi man mangler at få vedtaget de endelige strategier.  

Ældresagen har indkaldt til en ensomhedsindsats. I den forbindelse har der været et 

møde med Kronprinsessen, samt en række andre interessante aktører. DUF’s indstilling 

til mødet var, at der allerede nu finder en indsats sted i vores foreninger, hvor der er 

fællesskaber for alle. Vores indsats ude lokalt omhandler både børn, voksne og ældre. 

Til næste møde skal der sendes de enkelte ansvarlige for ensomhedsindsatsen. Signe er 

den ansvarlige fra DUF.  
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Til sidst bemærkede Signe, at der har været en diskussion om sportsforeningernes 

fremtid, som resultat af Folkeskolereformen. Ministeren har givet udtryk for, at hun 

gerne vil give plads til foreningerne i skolen – men der er alligevel en del af foreningerne 

der udfordres. DUF har været i konstruktiv dialog med ministeren. Alt i alt må det 

konstateres, at der er en livlig debat om Folkeskolereformen, og modstridende 

forklaringer/fakta svirrer konstant i luften.  

Efter Signes indlæg, blev der spurgt ind til processen frem mod tipsudlovningen. Signe 

svarede, at DUF er i dialog med de relevante ordførere, og at der fremadrettet skal 

finde nogle mere grundlæggende drøftelser sted.  

5. Status på aktiviteter (10 min.) 

Planlægningen af temamødet d. 1. november, samt de regionale møder, går godt. Der 

har været nogle problemer med at få tilmeldte, men sekretariatet og styregruppen vil 

forsøge at give den en skalle i slutspurten, så vi kan få den sidste bunke tilmeldinger 

ind.  

Det besluttes at de lokale samråd i København skal inviteres med til det regionale møde 

på Sjælland. 

6. Procedure vedr. valg i Samrådet (30 min.) 

Lukket punkt.  

Beslutning på baggrund af diskussionerne: Om 14 dage skal hver medlemsorganisation 

have sendt navne ind til en arbejdsgruppe, som mødes og giver et bud på en løsning. Det 

behøver ikke at være en repræsentant fra Landssamrådet. Kravet er dog, at det skal 

være en repræsentant med et politisk mandat.  

 

7. Regnskab for 2013 (15 min.) 

Punktet udgår 

 

8. Markering af jubilæet for kvinders valgret (15 min.) 

Louise startede med at opfodre til, at Landssamrådet tog en diskussion om, hvorvidt det 

giver mening at stå sammen om denne markering. Måske burde de enkelte interesserede 

medlemsorganisationer gå sammen i stedet, og så holde det ude af Landssamrådets regi.  
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Efter en runde i Landssamrådet, hvor alle medlemsorganisationerne gav deres holdning 

til kende, kunne det konstateres, at kun De grønne pigespejdere har tid/mulighed for, 

at markere jubilæet. Dermed bliver der ikke foretaget en markering fra Samrådets side.  

9. Forslag til punkter til næste møde (5 min.) 

 

Oplæg fra Hans Stavnsager, samt et udvidet orienteringspunkt fra DUF.  

En mødeplan for 2015, samt regnskab og budget.  

10. Eventuelt (5 min.) 

Alice meddelte at DDS arbejder på at markere Børnekonventionen, i samarbejde med 

UNICEF.  

 

 

 

 


