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Referat fra Landssamrådsmøde d. 10. juni 2014 

Mødested: 

 

FDF Rysensteen 

 

Rysensteensgade 3 

1564 København V 

 

Kl. 17.30 – 18.15 Aftensmad 

Kl. 18.15 – 20.30 Landssamrådsmøde 

 

Deltagere:  

Mads Faber Henriksen (DUI-LEG og VIRKE), Alice Linning (DDS), Louise Juul Jensen (DUI-

Leg og VIRKE), Rasmus Bro Henriksen (KFUM-spejderne), Morten Skrubbeltang (FDF), 

Jeanet Flørnæss Fischer (FDF), Peter Munk Povlsen (KFUM-KFUK), Signe Bo (KFUM-KFUK), 

Nanna Kjølholt (De grønne pigespejdere), Frederik Vad Nielsen (sekretær).  

Afbud: 

Nina Hanberg (De grønne pigespejdere), Thomas Kirkeskov (KFUM-spejderne), Charlotte 

Bach Thomassen (DDS), Jørgen Kvist (KFUM-KFUK), Signe Lund Christensen (DDB), Sarah 

Basnov (DDB), Lars Mortensen (Friluftsrådet).  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (1 min.) 

Der var et ønske om at lade punkt 5 udgå fra dagsordenen, da bilaget ikke var specifikt 

nok ift. at få belyst hvordan man helt konkret skal afvikle valg til DUF’s styrelse. I stedet 

var der et ønske om at få en større drøftelse på næste møde, som så kunne resultere i 

et nyt bilag. Konklusionen blev dog, at man valgte at beholde punktet, da bilagets 

indhold tager udgangspunkt i diskussioner fra tidligere møder.  

 

Lars Mortensen har meldt afbud, og derfor udgår hans orienteringspunkt.  
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Dagsordenen blev herefter godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 20. januar 2014 (1. min.) 

Referat blev godkendt. 

3. Orientering fra DUF v. Signe Bo (45 min.) 

 

Signe Bo lagde ud med at glæde sig over det store udbud af gode kandidater til posten 

som DUF’s generalsekretær, som ansættelsesudvalget er blevet præsenteret for. 

Processen har været rigtig god.  

 

På næste styrelsesmøde skal der foregå en spændende drøftelse om effektmål i DUF’s to 

strategipapirer – unge og demokrati. Udgangspunktet er at der skal arbejdes med unge, 

og deres adgang til foreningslivet og demokratiet. Styrelsen har haft et ønske om at 

være mere overordnet inddraget i processen, på et tidligere tidspunkt.  

Signe valgte at stille følgende spørgsmål til debat, som også skulle diskuteres på 

styrelsesmødet dagen efter: Hvad er det for en verden vi ser lige nu for vores 

medlemsorganisationer? Hvad er vores handlemuligheder?  

 

Morten lagde ud med at udtrykke en bekymring over, at nogle kommuner er begyndt at 

skære ned på tilskuddet til uddannelse af frivillige ledere. Foreningerne har ikke selv 

råd til at finansiere det hele, så hvis der ikke er tilskud til uddannelse, så er det faktisk 

et større problem end det truede lokaltilskud! DUF kan spille en rolle på det her 

område, ved at kortlægge omfanget af kommuner der er slået ind på denne sparekurs.  

Landssamrådets øvrige medlemmer erklærede sig enige med Morten, og flere udtrykte 

en bekymring over, at flere og flere kommuner presser de folkeoplysende foreninger – 

bl.a. ved at oprette flere puljer, for de samme penge! Alice fremhævede bl.a., at der i 

folkeoplysningsudvalget i Frederikssund, er blevet ansøgt for 100-200 % mere end der er 

midler. Både til uddannelse, aktiviteter osv.  

Alice påpegede at kommunalvalgsresultaterne, og de efterfølgende konstitueringer, har 

skabt nye politiske dagsordener. Det kunne være interessant at få belyst om det betyder 

noget for foreningernes rammer, at der bl.a. er kommet en del udskiftninger på 

borgmesterniveau. Derudover kunne det være interessant at finde ud af, hvor stor 

skævvridningen er mellem børne- og ungdomsorganisationerne og idrætten, når det 

kommer til bevilgede tilskud. I forhold til foreningsfaciliteter, så kunne det være godt at 

få belyst, om der er forskel på at en forening ejer en bygning, på en kommunalt ejet 

grund, eller om både grund og bygning er kommunalt ejet, i forhold til vedligeholdelse. 

Det kunne godt være at det kommunalt ejede, blev bedre vedligeholdt, end når en 
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organisation søger om renovering.  

Alice rundede sit indlæg med at udtrykke et ønske om at få belyst, om der findes 

lokaliteter tilknyttet børne- og ungdomsorganisationer, som ligger på forurenet jord. 

Dagbladet Politiken har sat fokus på forurenede legepladser og grønne områder, og vi 

skal være opmærksomme på, om nogle af vores organisationer også er belastet af dette.  

Flere af Landssamrådets medlemmer fremhævede også den demografiske udvikling, som 

en udfordring der skal håndteres. Folk flytter væk fra de områder hvor der et stærkt 

foreningsliv og gode faciliteter, og flytter til nogle områder, hvor facilitetsniveauet 

måske er ret ringe. Det er vi nødt til at reagere på, og her kunne DUF spille en rolle! 

Derudover bør DUF undersøge, om der er en national tendens i retning af at koble 

forpligtelser og tilskud sammen. Det er meget foruroligende, hvis flere og flere 

kommuner lader tilskuddets størrelse afhænge af de forpligtende partnerskaber, som 

kommuner og foreninger indgår i sammen. I det hele taget er det relevant at få 

diskuteret hvordan vi undgår at frivillige kommer til at løfte velfærdsopgaver, som i dag 

varetages af et uddannet og lønnet personale.  

Signe takkede for alle de forskellige inputs, og lovede at tage dem med videre. Hun 

lagde derefter op til en ny diskussion, der skulle tage udgangspunkt i den aktuelle 

situation for vores lokale foreninger. Der er en udfordring med at fastholde teenagerne i 

foreningerne, og hun fremhævede KFUM-KFUK som eksempel: Når teenager-

medlemmerne kommer på efterskole, så bliver de væk, indtil de selv får børn. Vi bør se 

på om vi har den rigtige foreningsmodel. Måske bør vi holde os fra enkeltsagsaktivisme, 

så vi ikke bliver så navlebeskuende. Vi skal undersøge, hvad der er kernen i vores 

foreningsliv, og hvad det er der kan undværes. Hvad er umisteligt og hvad er ikke-

umisteligt? 

Landssamrådets medlemmer var enige om, at man generelt tænker for meget i snævre 

foreningsrammer. I stedet for at tage udgangspunkt i det enkelte medlem, kan man godt 

have en tendens til at tage udgangspunkt i tipstilskuddet, tilskudsrammerne osv. Det 

skal vi væk fra! Nanna fremhævede bl.a. nogle tanker man før har gjort sig i De grønne 

pigespejdere om at etablere en gruppe af kernemedlemmer, og så en gruppe 

eventmedlemmer, som kunne deltage i nogle enkelte arrangementer. Tanken blev ikke 

til noget, men det blev diskuteret. Der var bred enighed om at man i højere grad burde 

tænke udover de kendte foreningsrammer.  

Signe takkede for diskussionerne, og Landssamrådets medlemmer roste idéen med at 

bruge orienteringen fra DUF til at igangsætte nogle spændende og vigtige diskussioner 
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4. Procedure for valg i Samrådet (15 min.) 

 

Rasmus præsenterede papiret, som han lavede i samarbejde med Signe Lund og Louise. 

Papiret er væsentligt fordi det lægger nogle rammer fast, så Landssamrådet er klar over 

hvad rammen er om drøftelserne vedr. valg. Når processen ikke længere kører i 

mindelighed, så er det vigtigt at se hvad der SÅ skal gøres. Så er der nemlig enighed om 

hvad udgangspunktet er. Ovenpå forløbet i efteråret – hvor der var forvirring – er der en 

klar fordel i at blive enige om rammerne. Louise tilsluttede sig Rasmus’ bemærkninger, 

og fremhævede vigtigheden af at rammerne om drøftelserne ligger fast.  

 

Alice fremhævede behovet for at kende kandidaterne i rigtig god tid. Det kan blive 

svært at overholde den tidsramme, som er beskrevet i papiret. Det er vigtigt at få en 

grundig afdækning af følgende spørgsmål: Hvem repræsenterer jeg og hvordan 

repræsenteres jeg? Hvornår siger man noget på Landssamrådets vegne, og hvornår siger 

man noget på ens organisations vegne? Den diskussion skal tages under stor åbenhed.  

 

Der var enighed i Landssamrådet om at man godt kunne tilføje nogle linjer til papiret, 

som beskriver de forpligtelser man har som valgt. Der kunne dog ikke skabes enighed om 

hvilken formulering der kunne bruges, og derfor blev konklusionen, at det kommer på 

som punkt på næste møde i Landssamrådet. Alice laver et udkast til en tekst.  

 

 
5. Børns Rettigheder (15 min.) 

Medlemsorganisationerne har haft svært ved at melde navne til arbejdsgruppen ind til 

tiden, men på mødet meldte FDF og KFUM-spejderne navne ud. Der er tale om Bettina 

Alveen og Anna Tuyme. Dermed består gruppen af følgende repræsentanter: Bettina 

Alveen (FDF), Anna Tuyme (KFUM-spejderne), Alice Linning (DDS), Catharina ”Nina” 

Bengtsson (DUI-LEG og VIRKE), Nanna Kjølholt (De grønne pigespejdere) og Frederik Vad 

Nielsen (sekretær).  

Gruppen mødes så hurtigt som muligt, og kan selv beslutte hvordan de vil tilrettelægge 

det videre arbejde.  

 

6. Handlingsplan 2014-2015 (15 min.) 

Handlingsplanen godkendes.  
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7. Plan for afholdelse af regionale møder (15 min.) 

Planen godkendes 

 

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

- Procedure vedr. valg i Samrådet 

- Punkt om DUF’s relevans for medlemsorganisationerne 

- Budget for DUF 

- Temadrøftelse om frivillighed eller national vision for folkeoplysning. Der skal inviteres 

bredere ud. Man kunne invitere Videnscenter for Folkeoplysning. Frederik laver et udspil 

og inviterer.  

Åben invitation til hovedbestyrelserne. 

 

9. Eventuelt (5 min.) 

Der skal findes et formøde til DUF delegeretmøde. Mads og Louise finder en dato, og 

Frederik sender det ud.  

 

 


