
                          
 

Referat af Landssamrådsmøde d. 25. august 2015 

Mødested:  KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby 

Deltagere:  
Louise Juul Jensen (DUI), Thomas Kirkeskov (KFUM-Spejderne), Nina Hanberg og Birgitte Meisner (De 
Grønne Pigespejdere), Connie Schneider og Andreas Højmark Andersen (Dansk Baptisters Spejderkorps), 
Alice Linning (Det Danske Spejderkorps), Amalie Kyndesen (FDF), Lars Mortensen (Friluftsrådet), Nina Frøjk 
Hansen (KFUM og KFUK), Christian Mortensen (KFUM og KFUK, referent). 
  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt, med den ændring at punkt 4 udgik, da der ikke var repræsentanter til 
stede fra DUF-styrelsen. 

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 2. juni og 7. juli 2015 
Referaterne blev godkendt. 

3. Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen 
Lars orienterede fra Friluftsrådet. Den skriftlige orientering er vedlagt referatet. 

4. Orientering fra DUF  
Punktet udgik. 

5. Præsentation af kandidater til styrelsen 
Andreas præsenterede sig selv, i forlængelse af den skriftlige kandidatpræsentation.  
Andreas har  mangeårig erfaring fra spejderarbejde, nationalt og internationalt, og har tidligere 
siddet i DUF- styrelsen. Arbejder til dagligt som ministersekretær i Integrationsministeriet.  
Andreas vil bl.a. arbejde for at sikre det økonomiske fundament under foreningslivet, herunder at 
sikre at udlodningen forbliver på mindst nuværende niveau, og gerne vokser. Fordelingen af 
tipsmidler i DUF-regi skal foregå rimeligt, evt. med en indfasning, samt fremtidssikres.  
Andreas ønsker også fokus på demokratiseringsindsatsen over for de unge, samt at der skal være 
styr på foreningsvilkårene, herunder forvaltning af folkeoplysningsloven og den nationale 
organisationsudvikling. Endelig skal det internationale arbejde forblive på nuværende niveau. 
Andreas fortalte at han har været i kontakt med formandskandidaten og drøftet det kommende 
samarbejde i formandskabet og fordelingen af opgaverne. 
De fire styrelseskandidater mødes i september. 

6. Status på handlingsplan 
Louise orienterede om handlingsplanen. Gennemførelsen er delvist præget af den forårets 
manglende samrådssekretær. Louise har sammen med Christian og Jørgen Kvist fra KFUM og KFUK 
talt om den kommende periode og sekretariatsbetjening. 
Nina foreslog at Samrådet bruger kræfterne på at skabe stabilitet internt, før der arrangeres nye 
aktiviteter. 
Alice påpegede at nyhedsbreve skal være et prioriteret område. Det blev besluttet, at sekretariatet 
udsender en nytårshilsen, hvor de lokale samrådsmedlemmers kontaktoplysninger også ajourføres. 
Alice orienterede om at den tværgående arbejdsgruppe har ajourført listen over de lokale samråd, 
som vil tilgå sekretariatet. 
Louise konkluderede at der ikke sættes nye aktiviteter i gang i efteråret 2015.     



                          
7. Regnskab for landssamrådet 2014 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt, med følgende bemærkninger: 
- Regnskabet for 2014 udviser et overskud på 120 t.kr.  
- FDF er ikke blevet opkrævet kontingent for 2014, der vil blive opkræves sammen med 
kontingentet for 2015. 
- Sekretariatet afregner gælden til DDS snarest. 
- Fremover tilføjes der en kolonne i regnskabet med foregående års regnskabstal. 

8. Budget for landssamrådet for 2015, herunder kontingent  
Budgettet, der udviser et budgetteret resultat på 66.500 kr. samt kontingentsatsen på 2,10 
kr./medlem for 2015 blev gennemgået og godkendt, med følgende bemærkninger:  
- Der skal ses bort fra budgetposten vedr. social overleveringsforretning (5.000 kr.), da denne først 
finder sted primo 2016. 

9. Inspirationsseminar 7. november 
Alice orienterede om inspirationsseminaret, som en tværgående arbejdsgruppe står for. 
Arbejdsgruppen havde fremsendt en orientering og en anmodning om støtte til forplejning, lokaler 
mv.  
Samrådet bevilgede de ansøgte 8.500 kr. Beløbet kan indeholdes i det vedtagne budget 2015. 
Sekretariatet udsender invitationerne.  
Alice deltager i inspirationsseminaret fra Landssamrådet.  

10. Mødedatoer for 2016 
- Mødested er Valby Langgade 19, medmindre andet aftales. 
- Følgende datoer blev (efterfølgende) fastlagt for foråret 2016: 
Tirsdag den 19. januar 2016 
Onsdag den 30. marts 2016 
Torsdag den 2. juni 2016 

11. Forslag til punkter til næste møde 
- Næste møder er d. 30. september, d. 11. november (formøde til delegeret-møde) og d. 23. 
november.  
- Handlingsplan og budget 2016 (første drøftelse på november-møde) 
- Besøg af Henriette, DUF. Louise inviterer. 

12. Evt.  
- Thomas informerede om arbejdet i Tips-arbejdsgruppen, hvor Morten Frouvnes (FDF) og 
Charlotte Bach Thomassen (DDS) sidder med. Medlemsbegreb diskuteres stadig. Opfordring til at 
deltage i DUF-fællesmødet 22. september (maks. To fra hver organisation). 
- Louise orienterede om at Morten Thorup er fratrådt som forbundssekretær i DUI. 
- Thomas opfordrede til at der i kommende dagsordener bør være en tema-drøftelse ift. DUF, frem 
for kun orientering. 
- Alice orienterede om at hun og Charlotte og Alice udtræder af Landssamrådet, og at der er 
udpeget to nye medlemmer: Jens Malskær og Camilla Simonsen. Alice takkede for tiden i 
Landssamrådet. Louise takkede Alive for hendes mangeårige indsats i Landssamrådet. 
- Sekretariatet udsender ajourført liste over Samrådsmedlemmer, når de nye navne i Samrådet er 
på plads. 
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