
                          
 

Referat af Landssamrådsmøde d. 19. januar 2016 

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

Deltagere: Louise Juul Jensen og Lone Søndergaard Nielsen (DUI), Lars Tolstrup (for Thomas Kirkeskov) og 
Gitte Kjær Petersen (KFUM-Spejderne), Nina Hanberg og Nanna Frisch Kjølholt (De Grønne Pigespejdere), 
Andreas Højmark Andersen (Dansk Baptisters Spejderkorps), Camilla Simonsen og Jens N. Malskær (Det 
Danske Spejderkorps), Morten Skrubbeltrang (FDF), Jørgen Kvist (KFUM og KFUK), Lars Mortensen 
(Friluftsrådet), Meiken Sørensen (Samrådssekretariatet), Christian Mortensen (Samrådssekretariatet, 
referent). 
Afbud: Nina Frøjk Hansen (KFUM og KFUK), Connie Schneider (Dansk Baptisters Spejderkorps), Birgitte 
Meisner Nielsen (De Grønne Pigespejdere), Kenneth F. Christensen (DUI), Amalie Kyndesen (FDF), Kathrine 
Færløv Christensen (Dansk Baptisters Spejderkorps) 

Dagsorden: 

0. Indledning 
- Præsentation af deltagerne. 
- Tak til Louise for indsatsen som formand for Samrådet i de forløbne to år! 
- Ny formand for Samrådet for 2016-2017 er Nina Frøjk Hansen, KFUM og KFUK i Danmark. 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 30. september 2015 (bilag 1) 
- Referatet blev godkendt. 

3. Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen (bilag 4, 5 og 6) 
- Friluftsrådet er i gang med en operationalisering af målene i strategien. Der arbejdes også med 
udvikling af kredsarbejdet, bl.a. for at imødekomme, at de politiske tiltag på friluftsområdet i højere 
og højere grad har decentral karakter.  
- Ny, mindre restriktiv, våbenlov er i høring, og Friluftsrådet vurderer at den er fornuftig. 
- Regeringen er retorisk udfarende i forhold til natur og miljø, og har bl.a. vedtaget en 
landbrugspakke og vækstplan, som Friluftsrådet har afholdt medlemsmøde om. Der er blandede 
holdninger i Friluftsrådet om, hvordan synspunkterne skal gøres gældende ift. regeringen. 
- Regeringen ventes at lancere en Naturpakke i 2016. 
- Forslag til nedsættelse af politisk baggrundsgruppe (bilag 4): Forslaget blev drøftet, og der var 
bred opbakning til forslaget. Det blev drøftet hvilke profiler, der ønskes i gruppen, og der var 
argumenter for både personer med tilknytning til det lokale arbejde og for personer, der har 
kontakt til baglandet/landsorganisationerne. Det blev besluttet, at Lars går i dialog med 
samrådsorganisationerne med henblik på at stille kandidater til gruppen. Lars sender listen over 
medlemmerne til Samrådet, når gruppen er etableret, samt udarbejder et kommissorium, der 
blandt andet beskriver gruppens mandat. Lars bliver kontaktperson, der refererer til Samrådet, og 
gruppens formand inviteres til Samrådsmøder efter behov. Lars orienterede om at Friluftsrådets 
generalforsamling finder sted 28. april.  
- Lars holdt oplæg på inspirationsseminaret i Odense i november. Der var god tilslutning på 
seminaret, og der blev fra flere deltagere udtrykt ærgrelse over at Landssamrådet ikke var mere 
talstærkt til stede. 
- Orienteringsbilag 5 samt bilag 6 vedr. Friluftsrådets synspunkter på regeringens vækstudspil blev 
rundsendt umiddelbart efter mødet. 



                          
4. Orientering og drøftelser vedr. DUF (30 min)  

a. Orientering fra styrelsesmedlemmer (bilag 3) 
- Andreas orienterede om forslaget om ny tilskudsbekendtgørelse og den efterfølgende 
medieomtale, delegeretmødet med styrelsesvalg og konstituering samt de planlagte 
offentlige besparelser der også rammer DUF’s internationale arbejde og 
integrationsindsats. 
- I den kommende tid skal de stående DUF-udvalg nedsættes. Samrådsorganisationerne vil 
være godt repræsenteret i udvalgene. Der planlægges desuden et servicetjek af DUFs 
vedtægter og organisering, samt en diskussion DUFs fremadrettede arbejde på 
integrationsområdet.   
- Tak for indsatsen til Signe Bo og de øvrige afgående styrelsesmedlemmer! 
- Andreas ser frem til godt samarbejde med alle organisationer. 

b. Drøftelse af kommende tiltag  
- Den aktuelle medieomtale ifm. ny tipstilskudsbekendtgørelse blev drøftet, og der var 
enighed om at DUF ikke bør kaste sig ud i en debat om/med URK i medierne. Såfremt der 
kommer vidtgående forslag ifm. tipstilskudshøringen, forventes arbejdsgruppen indkaldt 
igen. 
- Jørgen opfordrede til at der på kommende møder udover orientering også afsættes tid til 
mere perspektiverende drøftelser. 

5. Handlingsplan 2016-2017 – første drøftelse 
- Landssamrådets væsentligste formål blev drøftet i grupper, med efterfølgende brainstorm i 
plenum. Opsamling/stikord:  
 
a) Nationale niveau 
- Interessevaretagelse ift. DUF (”stærke sammen”) 
- Interessevaretagelse ift. Friluftsrådet  
- Afklaring af hvilke opgaver der løses bedst i de forskellige organer (hhv. Samrådet/DUF, 
Friluftsrådet, Spejderne, enkeltorganisationerne hver for sig).  
- Netværk i øvrigt 
 
b) Lokale niveau 
- Fokus på/oprustning af de lokale samråd: Gøre det mere tilgængeligt og attraktivt at deltage i 
lokale samrådsarbejde, bl.a. set i lyset af at mere og mere uddelegeres til kommunerne. Forberede 
generationsskifte/sikre at kapacitet videreføres.   
- Mulige konkrete målepunkter: Danne øst/vest netværk, øge antallet af lokale samråd, x antal 
årlige medlemsmøder, x antal årlige nyhedsbreve (evt. ny form), reklamere/gøre samrådsopgaven 
tilgængelig for de yngre medlemmer, genbruge/reaktivere eksisterende værktøjskasser (f.eks.fra 
foreningsredskaber.dk).    
- Kredsarbejde, Friluftsrådet. 
 
c) Italesættelse af foreningsfrivillighed (ift. social frivillighed) 
- Tydeliggøre ”forebyggende” værdi. 
- Være proaktive ift. sociale dagsordener ud fra samrådsorganisationernes egne formål og 
idégrundlag. Eksempelvis integration som aktuelt og presset tema/indsats.    
 
- Til næste samrådsmøde udarbejder formanden et oplæg til drøftelse/vedtagelse, på baggrund af 
ovenstående input. 
 



                          
6. Budget 2016 (bilag 2) 

- Der er lagt samme kontingentsats til grund som foregående år.  
- Egenkapitalen er genoprettet.  
- Stigningen i omkostningen til sekretariatsbetjening skal ses i forhold til, at der i 2015 ikke var 
lønudgifter i 1. halvår. 
- Revision blev drøftet, og det blev besluttet at sekretariatet finder en intern/valgt revisor fra en af 
organisationerne, hvorfor der ikke budgetteres med udgifter til revision. 
- Det blev besluttet at posten Aktiviteter opdeles i dels Aktiviteter og dels Mødeudgifter. 
- Revideret budget fremlægges på næste samrådsmøde til vedtagelse.  
 

7. "Overnatning i det fri" 
KFUM-Spejderne har fået henvendelse fra redaktøren af Overnatning i det fri, der spørger om 
hvorvidt alle eller nogle af Samrådets organisationer kunne være interesserede i at hjælpe med at 
holde oplysningerne i udgivelsen ved lige. Det handler om de overnatningspladser der kræver et 
fysisk besøg for at tjekke om alt er som det skal være. Omfanget af besøgene kendes ikke endnu, 
men ventes at være overkommeligt. 
- Samrådet besluttede at de organisationer, der ønsker at bidrage til arbejdet, tager kontakt til 
Thomas Kirkeskov, KFUM-Spejderne, der så melder samlet tilbage til redaktøren af Overnatning i 
det fri. 
 

8. Forslag til punkter til kommende møder 
- Fastlagte møder i foråret: 30. marts og 2. juni 
- Marts: Mødedatoer for efterår 2016 (koordineres i forhold til møder i DUFs Styrelse) 
- Marts: Handlingsplan 2016-2017 samt Budget 2016 til drøftelse/godkendelse 
- Marts: Afrapportering fra inspirationsseminar 2015. Repræsentanter for arbejdsgruppen inviteres, 
også med henblik på høre arbejdsgruppens ønsker til det fremadrettede samarbejde. Dette punkt 
udgør temadrøftelsen på mødet. 
 

9. Evt.  
- Ajourført kontaktliste udsendes til Samrådet. Listen fremgår også af Samrådets hjemmeside.  
- Efter mødet var der social overleveringsforretning    


