
                          
Referat af Landssamrådsmøde d. 30. marts 2016 

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

 
Deltagere: Nina Frøjk Hansen og Jørgen Kvist (KFUM og KFUK), Connie Schneider, Kathrine Færløv 
Christensen og Andreas Højmark Andersen (Dansk Baptisters Spejderkorps), Lone Søndergaard Nielsen 
(DUI), Jens N. Malskær (Det Danske Spejderkorps), Nanna Frisch Kjølholt (De Grønne Pigespejdere), Meiken 
Sørensen (Samrådssekretariatet), Christian Mortensen (Samrådssekretariatet, referent). 
Under punkt 2. deltog arbejdsgruppen vedr. inspirationsseminaret ved Paula Mikkelsen (Sct. Georgs 
gilderne), Jørgen Mathiesen (FDF), Louise * og Sven Krarup Nielsen (DDS), Svend-Erik Fangel Pedersen og  
Per Vandrup (KFUM-Spejderne).   
Afbud: Louise Juul Jensen og Kenneth F. Christensen (DUI), Gitte Kjær Petersen (KFUM-Spejderne), Amalie 
Kyndesen og Morten Skrubbeltrang (FDF), Nina Hanberg (De Grønne Pigespejdere), Thomas Kirkeskov 
(KFUM-Spejderne), Camilla Simonsen (Det Danske Spejderkorps), Lars Mortensen (Friluftsrådet). 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Afrapportering fra Inspirationsseminar 2015 og ønsker til fremadrettet samarbejde 
- Sven orienterede på arbejdsgruppens vegne om det vellykkede seminar i november, med 72 
deltagere fra 24 kommuner og 13 af Friluftsrådets kredse. Se i øvrigt referatet fra seminaret (bilag 1 
samt øvrige materialer på  www.samraadet.dk / Begivenheder / Seminar 2015).   
- Arbejdsgruppen er gået i gang med at planlægge næste seminar, der afholdes den 5. november 
2016, formentlig i Odense igen, og med målsætning om endnu flere deltagere end i 2015.  
Input til emner modtages gerne – foreløbige emner fremgår af vedhæftede bilag fra 
arbejdsgruppen. 
- Arbejdsgruppen opfordrede Landssamrådet til at forholde sig til følgende: a) Vil Landssamrådet 
være medarrangør af 2016-seminaret, og stille med Landssamråds-repræsentanter?, b) Vil 
Landssamrådet bidrage til finansieringen af seminaret? Og c) Vil Landssamrådet vedligeholde og 
udbygge den af arbejdsgruppen opdaterede adresse-databasen fremover? Landssamrådet drøftede 
efterfølgende disse punkter ifm. handlingsplanen for 2016-2017 samt budget 2016. 
- Øvrig feedback fra seminaret: se pkt. 3 i arbejdsgruppens bilag.  
- Jens og Nina takkede fra Landssamrådets side for arbejdsgruppens indsats, og de konkrete 
tilbagemeldinger, som er et godt afsæt for det fremtidige samarbejde.  
- Sven foreslog at sætte kompetencer på adressedatabasen, så der kan dannes netværk, der kan 
kommunikere og spøgres til råd om specifikke emner. Nanna bemærkede, at et online forum el. 
lign. ville være oplagt til et sådant netværk [se også handlingsplan 2016-2017]. 
- Per bemærkede at budgettet for seminaret var 18 tkr. i 2015, og i 2016 vil det ligge mellem 22-32 
t.kr. Friluftsrådet støtter med maks. 10 t.kr., og resten skal dækkes ad anden vej. Der er ingen 
deltagerbetaling ud over egen transport. 

3. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 19. januar 2016 
- Referatet blev godkendt (bilag 2). 

4. Orientering fra Friluftsrådet 
- Kommissorium for politisk baggrundsgruppe blev godkendt (bilag 3). 
- Lone bemærkede at DUI har udpeget et medlem til baggrundsgruppen. De Grønne Pigespejderne 
har ikke udpeget et medlem endnu, men indtil videre agerer Nanna kontaktperson. 
- Der afholdes møde i den politiske baggrundsgruppe den 25. april (indkaldelse er udsendt på mail). 

http://www.samraadet.dk/


                          
5. Orientering og drøftelser vedr. DUF s 

a. Orientering fra styrelsesmedlemmer 
- Andreas orienterede om at de nye tipsregler nu er vedtaget (med 16 ud af 17 stemmer i 
DUF’s Styrelse), og træder snart i kraft. Der er fortsat kritik fra URK. 

b. Drøftelse af kommende tiltag  
- Ny vedtægtsarbejdsgruppe er nedsat, og skal komme med et forslag inden 
delegeretmødet 2016. 
- Lone bemærkede at de 17 FN-verdensmål er oplagte at integrere i arbejdet i 
samrådsorganisationerne. 

6. Handlingsplan 2016-2017 
- Handlingsplanen blev drøftet og vedtaget med enkelte rettelser/tilføjelser (godkendt version 
vedhæftet).  

7. Regnskab 2015 
- Regnskab for 2015 blev godkendt, under forudsætning af at foreningsrevisor godkender det. 
Sekretariatet finder revisor.  

8. Budget 2016 
- Budget 2016 blev godkendt med tilføjelse af indtægt på 10 t.kr. fra Friluftsrådet vedr. seminar 
2016, og en tilsvarende merudgift under Aktiviteter (godkendt version vedhæftet). 
- Det blev besluttet at Landssamrådet forstsat er medarrangør af seminar 2016, og arbejdsgruppen 
tildeles en ramme på op til 32 t.kr., inkl. de 10 t.kr. fra Friluftsrådet. Sekretariatet og 
arbejdsgruppen aftaler nærmere om sekretariatets rolle ifm. seminaret.   

9. Forretningsorden  
- Ny forretningsorden blev vedtaget, med et par redaktionelle rettelser (godkendt version 
vedhæftet). 

10. Forslag til punkter til kommende møder  
- Fastlagte møder i foråret: 2. juni 
- Mødedatoer efterår 2016 (afstemt med DUF-Styrelsesmøder): torsdag 25. august, tirsdag 11. 
oktober, torsdag 3. november (forberedelsesmøde til delegeretmøde), tirsdag 29. november. 
- Temadrøftelse til førstkommende møde: Thomas er ansvarlig for emne. 

11. Evt.  
- Sekretariatsbetjening: Christian Mortensen fratræder stillingen i KFUM og KFUK ultimo april [fra 1. 
maj overtager Hanne Roj-Larsen som administrationschef]. Primær kontaktperson for 
Samrådssekretariatet fremover er Meiken Sørensen, mes@kfum-kfuk.dk. 
- Nanna orienterede om, at De Grønne Pigespejdere fremover bliver repræsenteret i 
Landssamrådet ved Nina Hanberg og Nanna Frisch Kjølholt. 
- Connie bemærkede at Landssamrådet skal være opmærksom på (revidering af) de beskrevne 
procedurer ift. valg til DUF’s Styrelse, i forbindelse med at nogle samrådsorganisationer har valgt at 
generalsekretæren ikke skal være repræsenteret i Landssamrådet. 

 


