
 

 
 
Referat af møde i Samrådet 
 
 
Mødested:  KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby  
Mødetidspunkt: kl. 17.30 – 20.00 Landssamrådsmøde med spisning   
 
Deltagere: Meiken Sørensen (Samrådssekretariatet), Sanne Lund Sørensen (DBS), Connie 
Schneider (DBS), Andreas Højmark Andersen (DBS), Nina Hanberg (De grønne pigespejder), 
Nanna Frisch Kjølholt (De grønne pigespejder), Gitte Kjær Petersen ( KFUM-spejderne), Camilla 
Simonsen ( DDS), Louise Juul Jensen (DUI), Amalie Kyndesen (FDF), Morten Skrubbeltrang 
(FDF), Nina F. Hansen (KFUM og KFUK i Danmark), Lars Mortensen (Friluftsrådet) 
Afbud: Jørgen Kvist (KFUM og KFUK), Thomas Kirkeskov (KFUM-spejderne), Kennet Christensen 
(DUI), Lone Søndergaard Nielsen (DUI), Jens N. Malskær (DDS) 
Ikke mødt: Anne Lindqvist (KFUM-spejderne) 
 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden (1 min)  
Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet den 2. juni 2016 (1 min) - Bilag 1 
Godkendt 
3. I forlængelse af sidste møde drøftes: (60 min) 

a. Konstruktionen af Landssamrådet – Udskydes til næste møde 
o Hvem skal sidde med?  
o Skal konstruktionen af Landssamrådet gentænkes? 

Oplæg ved Nina Frøjk Hansen og Jens N. Malskær 

b. Styrkelse af de lokale landssamråd fra forskellige perspektiver  
o Vi skal ikke kun snakke om det, vi skal gøre noget for at styrke dem.  

Oplæg ved Lars Mortensen, Nanna Frisch Kjølholt og Camilla Simonsen – Bilag 2 

Nanna og Camilla: Udgangspunkt i at lave et forum, da hjemmesiden først skal 
opdateres. Forum bør knyttes til hjemmeside og der skal være en hjælp på 
hjemmesiden i, hvordan man bruger FB-gruppen samt gruppens retningslinjer, se 
bilag 2 

Mulige løsninger: En lukket FB-gruppe eller en feature på hjemmesiden.  
Nanna og Camilla taler for en lukket FB-gruppe, da det er en overskuelig opgave, 
også for administration.  
Louise: Synes det er et godt sted at starte med FB for at teste, dette bakkes op af 
Nina H, der tilføjer at en god intro er vigtig. 



 
Morten bakker også op: Vi skal være opmærksomme på, at det vil bruges som FB-
gruppe. Årsagen til, at det skal være en lukket gruppe, er, at det skal være nemt at 
administrere. Det skal være et trygt sted at stille spørgsmål. Nina tilføjer, at vi vil 
være mere åbne i en lukket gruppe.  
Nanna tilføjer, at alle kan ansøge om at komme med i gruppen. Samtidig er det 
muligt i en lukket gruppe at slette en bruger.  
Camilla tilføjer, at hun har erfaring fra DDS lukkede gruppe. Der er brugerregler, og 
der er en administrator. Alle med interesse kan komme ind.  
Sekretariatet sender mail til de lokale samrådsformænd om at hjemmesiden er ved 
at blive opdateret og spørger, om de ville have deres oplysninger på hjemmesiden 
samt opretter FB-gruppe 

Meiken og Camilla kan samarbejde om det. Meiken får opdateret hjemmeside.  
Lars: Kredsrepræsentanter: Hvordan får man de lokale samråd med i det? De 
kunne have en forbindelse til landsrådsrepræsentanter.  
Fordel: Man kunne have et emne. Det kunne være et element i FB-gr. 
Der kan være en kredsrepræsentant fra hver kommune 
DDS har en repræsentant i 23 kredse, der arbejdes på generationsskiftet.  
Nina: Vil gerne, at der er en fra LS som repræsentant I hver kommune 
Nanna: De lokale samråd bruges til som en styrke. De har en målsætning Om at 
dyrke friluftsdele. 
Nina: Navnene på repræsentanter skal være synlige. Det er vigtigt, at vi 
kommunikere andre steder end på mødet d. 5. november. 

4. Orientering fra Friluftsrådet v/ Lars Mortensen (10 min) – Bilag 3, 4 og 5 
Lars orienterer – bilag Nyt fra Friluftsrådet 
Det bliver nemmere at bygge 500 kv2 erhverv, Blåt netværk, Friluftsliv i byen – se bilag 

5. Orientering og drøftelser vedr. DUF (30 min) 
a. Orientering fra styrelsesmedlemmer – Andreas orienterer:  

Jens er udstationeret i Karup og har derfor orlov fra styrelsen, suppleant Troels Emil 
Andersen Bo. 
Gitte overtager for Jens i Vedtægtsgruppen 
Hele integrationsbevillingen er skåret væk. Det er en prioritet at der bliver fundet en 
løsning, så det ikke rammer for hårdt. Derfor har DUF frisat 1 mio. til området.  
Udlodningsmidlerne: Regeringen har et udspil klar, og alle parter er inviteret til drøftelser i 
august. Udspillet ser positivt ud for det frivillige foreningsliv. 
Det ser ud til, at der skal spares 5-8 % i år. Det skyldes medlemsstigning hos nogle 
foreninger, som sprænger de dyre intervaller. DUF har besluttet, at det bliver max 5 % og 
dækker resten, hvis det bliver højere. Det ser bedre ud for 2017 (se mail sendt op til 
folkemødet). DUF holder omkostningerne I ro hvis der kommer et permanent løft i 17 
Opdatering på vedtægtseftersynet 
Forslag om at tilpasse formålet, sådan at der sker en flytning af effektmål. Der orienteres 
om dette senere  



 
Der lægges op til nye regler for foreninger der kan være med i DUF. De skal have et stabilt 
og levedygtigt medlemstal både lokalt og nationalt samt aktiviteter i 4 regioner. Her skal 
DUF dog passe på, at det ikke giver bagslag jf. debatten om de nye Tips-regler 
Der diskuteres en ændring af kompetencer mellem formandskab, styrelse og FU 
Der arbejde med et mere levende demokrati og mere levede debat på delegeretmøde. 
Ligesom at det ønskes, at frister for indsendelser til delegeretmødet ændres. 
Nanna – Man skal passe på at få en politisk lignende demokrati, da de delegerede ikke er 
øvet i den form for debat 
DUF skal tilbage og ligne medlemsorganisationerne mere. Folk skal have en reel mulighed 
for at have en stemme. 
Nanna har oplevet en afstands tagen til workshops. Demokrati kan være andet end 
retoriske debatter 

- Beregning af lejrpladsleje ved landslejre (se vedhæftet mail-tråd mellem Jørgen Kvist og 
Jens Nygaard Nielsen, DUF) Svar vedr. lejrpladsudgifter. – Bilag 7-  
Nina h. orienterer om indkommen mail (mail sendes med referat) 
Det tages med på næste møde 

b. Drøftelse af kommende tiltag 

6. Kommunikation til de lokale samråd (10 min) – Der orienteres om inspirations Seminar.. 
vi venter med at melde ud til hj.side er opdateret 
7. Forslag til punkter til næste møde (5 min)  

a. Thomas foreslår: Skal vi mene noget om ”Begrænsninger i ytringsfriheden blandt 
folkeoplysende foreninger” Bilag 6 
Diskuteres på generalsekretærmødet samt på næste møde under ”Orientering og drøftelser 
vedr. DUF 

8. Evt. 
a. Inspirationsseminar  

Program blev uddelt på mødet 
Er der nogen der deltager i ovenstående? Camilla regner med at deltage, Nanna også Vi 
kan evt. præsentere FB- gruppe og opdateret hjemmeside 
Vi har ikke tidl. bidraget og har ikke bidraget med et specifikt punkt. Arbejdsgruppen bag vil 
dog gerne have, at vi byder velkommen 

b. Morten: Høringssvar raftebygning er ikke på plads.  
Der arbejdes videre på den. 

c. Rettelser til kontaktliste 
Rettes inden næste møde og kontakter rettes på hjemmesiden. 


