Referat af Landssamrådsmøde d. 31/8 2017
Mødested: KFUM og KFUK, Valby Langgade 19, 2500 Valby
Mødetidspunkt: Kl. 17.30 – 21.00 (aftensmad kl. 17.30, dagsorden kl. 18.00)
Deltagere: Sanne Lund  Sørensen, Connie Schneider, Andreas Højmark Andersen,
Søren Jensen, Nina Hanberg, Anna Lindqvist, Thomas Kirkeskov, Gitte Kjær Petersen,
Camilla Simonsen , Jens N. Malskær, Christian Eggert, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen,
Søren Rejkjær Svendsen, Morten Skrubbeltrang, Lars Mortensen, Michael Bager,
Nicolai Diemer (ref.)
Afbud: Ejner Bank Andreasen, Nanna Frisch Kjølholt, Birgitte Meisner Nielsen, Louise
Juul Jensen,Lone Søndergaard Nielsen, Karsten Carlo Hansen, Jørgen Kvist

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af “Temadagen d. 4/11” til Eventuelt.

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 6. juni 2017
Bilag 1 Referat af Landssamrådets møde 6. juni 2017
Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra ekstraordinært Landssamrådsmødet d. 8. august
2017
Bilag 2 Referat af ekstraordinært Landssamrådets møde 8. august 2017
Godkendt.

4. Input fra DUFs ansatte
Henrik Bang Bjørgo gav en gennemgang af resultaterne fra undersøgelsen “Fremtid i
Forening?”. Se slides.

5. Kommende Styrelsesmøde
Andreas Højmark Andersen gennemgik den udsendte orientering, og Samrådet
drøftede en række af punkterne, herunder også udkastet til DUFs strategi, som også
var rundsendt før mødet.
Som noget nyt er konkrete aktiviteter indarbejdet i strategien.
Omstruktureringen og nedskæringen på sekretariatet skal ikke ses som en
nedprioritering af arbejdet med foreningslivet. Den nye struktur forsøger at tilgodese
foreningslivet. Det er pga. færre årsværk, at der er slanket på ledelsesniveauet.
Der arbejdes for at der kan vedtages et budget, der balancerer.
Samrådet udtrykte stor bekymring for forslaget om at honoraret til formand og
næstformand hæves betragteligt og at de øvrige FU-medlemmer også modtager
honorar. Der lægges op til, at formanden går fra 80.000 kr. til 200.000 kr. og
næstformanden fra 60.000 kr. til 100.000 kr.
- Rasmus Kjeldsmark Jakobsen: Det er positivt med honorar, men beløbet er for
højt hvis man mener det kun er skal være et par timer om ugen og
FU-medlemmerne bør ikke honoreres. Det er nødvendigt med et rimeligt
honorar, når vi ønsker, at det er de frivillige, der render til møder i ministerier
osv. DUI mener der bør være en fuldtids formand i DUF.
- Andreas Højmark Andersen: Det handler mere om at købe folk fri og dermed
stille større krav til at folk altid er tilstede. Vil gerne give den politisk valgte
ledelse mulighed for at være tæt på sekretariatet.
- Morten Skrubbeltrang: Det skurrer i ørerne. Vi skal ikke købe nogen fri. Det er
ret svært at forklare, hvorfor fx landslejrchefer, der bruger lige så meget tid,
ikke får betaling. Vi står for det frivillige engagement. Vi skal ikke sammenlignes
med byrådspolitikere.
- Jens N. Malskær: Vi har båret de samme synspunkter ind i debatten i DUF, men
de øvrige medlemmer har en meget anden holdning.
- Thomas Kirkeskov: Vi må ikke kalde det frikøb, men kompensation. Lad os tale
om det principielt. Det kunne være rimeligt at give studentermedhjælperløn (fx
15 timer om ugen), som vi gør i vores organisationer. Vi skal ned på ca. det
halve af det foreslåede. Det er også uacceptabelt at man skal bruge så meget
arbejdstid i dagtimerne på at være formand for DUF.
- Gitte Kjær Petersen: Det er et dilemma. Vi har jo ønsket, at DUF skal være
politisk styret og dermed skal man bruge mere tid på at være til stede. Men jeg
mener også, beløbet er for højt.
Budskabet fra Samrådet er, at det er ok med et honorar/kompensation, men det skal
være på niveau med et studentermedhjælper-job.

Øvrige kommentarer omkring DUF:
● Morten Skrubbeltrang påpegede, at der er store problemer ift. 16 års valgret
og at organisationerne fortsat savner svar fra DUF på en række spørgsmål.
● Derudover er det kritisabelt, at DUF har været helt ekstraordinær grundig ift.
revision af tipsmidlerne. Det har kostet organisationerne mange penge i ekstra
revisortimer mv.
● Andreas Højmark Andersen forsikrede, at der arbejdes på problematikkerne
omkring 16 års valgret. Den øvrige kritik ift. tipsreglerne følger han op på
overfor sekretariatet.
Andreas tilføjede, at der helt aktuelt også er politiske udfordringer ift.
momskompensation og finansloven, som DUF i disse dage arbejder på højtryk med.
Processen frem mod delegeretmødet
Der afholdes to møder i Landssamrådet inden delegeretmødet.
Det ordinære Samrådsmøde d. 16/11, hvor delegeretmødet vil være det primære
punkt på dagsordenen, herunder forberedelse til den planlagte temadrøftelse.
Derudover indkaldes alle fra delegationerne til forberedelsesmøde d. 22/11 kl. ca.
17.00 - 21.00 i DUI’s lokaler på Islands Brygge. Der skal være mulighed for at nå et fly
til Aalborg/Aarhus/Midtjylland (Michael undersøger, hvornår de forskellige afgange
ligger).

Michael Bager tilrettelægger mødet i samarbejde med delegationslederne organisationer melder lederne ind til Michael via sekretariatet, der samler en liste med
navne og kontaktoplysninger.
Der vil være mulighed for at lytte til mødet via en Skype-forbindelse.
Inden mødet d. 16/11 skal alle organisationer have rundsendt eventuelle forslag til
udtalelser mv.

Bilag 3 Orientering fra Styrelsesmedlemmerne

6. Opstilling til DUF’s forretningsudvalg
Det vil ikke være aktuelt, at Gitte Kjær Petersen stiller op til forretningsudvalget som
menigt medlem. Det er ekstraordinært, at Samrådet havde to repræsentanter i denne
periode.

7. Temadrøftelse
Lørdag d. 3. februar 2018 mødes Samrådet til en udviklingsdag.
Temaet vil være generel udvikling af Samrådet (en samarbejdsmodel, hvad Samrådet
skal, hvordan vi vil markere os osv.)
Derudover vil der arbejdes med emnet “Hvad er et godt/stærkt lokalt samråd – og
hvordan sikres det, at der er gode lokale samråd i Danmark?”, som Nana Kjølholt har
rejst på et tidligere møde.

Nana Kjølholt og Michael Bager tilrettelægger dagen og vender tilbage med nærmere
info om tid og sted.

8. Nyt fra stafetten samt evaluering af lokales deltagelse
Samrådet er enige om at arbejdet med stafetten fortsætter.
Forsøgsordningen med lokale repræsentanter i Samrådet blev evalueret og Samrådet
besluttede at gøre det til en permanent ordning.
De tilstedeværende lokale repræsentanter gav udtryk for, at det giver god mening at
være til stede - også selvom man på en del punkter mest har en rolle som
“observatør”.
Det er fornuftigt, at nogle mest har ansvar for at informationer siver “ned ad” og andre
mest har ansvar for at informationer fra mødet siver “op ad” i organisationerne.
Alle organisationer bedes således stille med en lokal repræsentant. Man kan være
særligt opmærksom på at spotte folk på Temadagen i Odense.

9. Orientering fra Friluftsrådet
Lars Mortensen havde på forhånd udsendt en skriftlig orientering og supplerede
mundtligt:
“Get Out Festival” i Kolding er et nyt, spændende initiativ. Alle
Samrådsorganisationerne er med til at udvikle festivalen. Friluftsrådet regner med, at
der skal afvikles en sådan festival hvert år - evt. i nye byer.
Der arbejdes med at styrke den lokale struktur.

-

Søren Jensen (Ringsted): Det byder vi velkomment. Det har været umuligt at få
lov at bidrage i vores lokale område.

Vær opmærksom på workshoppen om udlodningsmidlerne, som alle er inviteret til.

Bilag 4 Skriftlig orientering vedr. Friluftsrådet

10. Nyheder på hjemmeside og Facebook
Punkter der skal kommunikeres:
-

-

Temadagen
- Nicolai Diemer indhenter endeligt program og lægger på hjemmesiden +
Facebook-begivenhed
Fremtid i Forening (fra Henrik Bang Bjørgo)
Emner vedr. Delegeretmødet lægges ud til debat i Facebook-gruppen
Kommunalvalg
- Dele opslag fra DUF
- Opfordre til valgmøder (a la Aarhus)

11. Kommende møder
Kommende mødedatoer: 16/11.
-

Temadrøftelse til næste møde: DUF-delegeretmøde.
DUF-input på næste møde: Intet næste gang.
Forslag til 2018-mødedatoer vil være klar på næste møde

Der indkaldes fremover også med en kalender-invitation.

12.   Evt.
A) Temadagen d. 4/11
Deltagere fra Samrådet: Anna Lindquist, Jens N. Malskær og evt. Camilla Simonsen.
Vi siger noget om lokale repræsentanter i Landssamrådet, vores generelle arbejde på
at styrke forbindelsen mellem det lokale og nationale, DUFs strategi (politiske
dagsordener vi søger indflydelse på) og lokaletilskud (åbne sine huse op).
B) Kontakt til Folkeoplysningsudvalg efter Kommunalvalget
Samrådets sekretariat udarbejder et forslag til et brev, man som lokalt samråd kan
sende til de nyvalgte medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.
- Vi findes … Brug os … Skal vi mødes …?
Når brevet sendes til de lokale samråd spørges der samtidig om opdatering af
kontaktoplysninger.
Der koordineres med Jens Nyborg på DUF.
Obs: FO dannes først en del måneder senere.

C) Evaluering af valgproces
Intern evaluering af valgprocessen vedr. Styrelsen placeres i foråret 2018.

