Referat af Landssamrådsmøde d. 7. juni 2018
Mødested: DUI (LO-huset), Islands Brygge 32D, 2300 København S
Mødetidspunkt: Kl. 17.30 – 21.00 (aftensmad kl. 17.30, dagsorden kl. 18.00)

Deltagere:
Sanne Lund Sørensen, Connie Schneider, Birgitte Meisner Nielsen, Pia Risør Bjerre,
Anna Lindqvist, Thomas Kirkeskov, Simon Hother Holmstrup, Rasmus Kjeldsmark
Jakobsen, Lone Søndergaard, Ejner Bank Andreasen, Søren Rejkjær Svendsen,
Rasmus Agergaard Pedersen, Lars Mortensen, Agnethe Harbo, David Hansen, Mikkel
Nielsson og Jørgen Kvist (referent).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 16. april 2018
Bilag 1 Referat af Landssamrådets møde 16. april 2018
Referatet blev godkendt.

3. Temadrøftelse: Friluftsrådet
Temadrøftelse med fokus på, hvordan vores organisationer kan få mest muligt ud af
Friluftsrådets nye struktur.
1. Præsentation af forslag til ny lokal struktur i Friluftsrådet
2. Drøftelse af de udfordringer og muligheder, som forslaget giver for vores
organisationer, både lokalt og centralt.
Inkl. punktet “Orientering fra Friluftsrådet”.
Bilag 2: Oversigt over forslag til ny lokal struktur i Friluftsrådet

På baggrund af de udsendte bilag og oplæg fra Lars Mortensen blev der gennemført
en drøftelse i grupper, som havde fokus på den nye organisering og dens muligheder
og udfordringer. Den nye organisering implementeres over en treårig periode.
Det er godt med den større fokus på at styrke det lokale.
Udfordring:
- Hvad skal formidles fra landsorganisationer til lokale?
- Hvordan kan Friluftsrådet rumme det mere projektorienterede?
- Hvordan styrkes motivationen til at involvere sig i arbejdet?

4. Regnskab 2017
Godkendelse af regnskab for Landssamrådet 2017.
Bilag 3 Regnskab for Landssamrådet 2017 (opdateret)
Hvorfor har der i 2017 været flere sekretariatsudgifter end budgetteret?
Svar: Der var udgifter til revision, som der ikke tidligere har været, og som der heller
ikke forventes at komme igen.
Har der ikke været udgifter til sociale aktiviteter ifm Folkemødet 2017?
Svar: Jo, 5.300 kr. De var bogført under Aktiviteter, men er i opdateret regnskab flyttet
til Sociale arrangementer.
Med disse svar blev regnskabet godkendt.

5. Budget 2019
Godkendelse af budget for Landssamrådet 2019.
Bilag 4 Budget for Landssamrådet 2019 (opdateret)
I det fremlagte forslag blev den forventede indtægt fra Friluftsrådet fjernet, hvorved
det endelige resultat forventes at blive 1100,- kr. Med denne ændring blev budgettet
vedtaget.

6. Evaluering af processen med at vælge kandidater til DUF's styrelse
Processen fra sidste gang blev evalueret ved at alle organisationer kom med deres
version og oplevelser af processen.
Hele bordet rundt blev der herefter givet håndslag på, at vi i fremtiden ‘vil spille
hinanden bedre’.
Det blev besluttet, at en arbejdsgruppe (Anna, Simon, Pia, Connie) til næste møde den
10. september udarbejder et konkret forslag til processen for udvælgelse af
Samrådets kandidater til DUFs Styrelse. Der blev bl.a. udtrykt ønske om en kort og
transparent proces. Særligt de organisationer, der ikke er repræsenteret i

arbejdsgruppen opfordres til at sende input til gruppens arbejde. Anna sender mail til
alle om deadline for sådanne input.
Bilag 5: Valg af kandidater til DUFs Styrelse

7. Sammensætning af Landssamrådet
Hvad siger vedtægterne, forretningsordenen og hvad giver mening?
Bilag 6: Landssamrådets vedtægter og forretningsorden
Alle organisationer orienterede om deres aktuelle holdopstilling og overvejelserne bag.
Der er forventning om, at alle organisationer stiller med et klart beslutningsmandat til
alle møder, mens det er OK med en mere fleksibel praksis ift antallet af mødedeltagere
fra de enkelte organisationer.
Uanset om generalsekretærer deltager i møderne eller ej, er de med på mailingliste.

8. Kommende Styrelsesmøde
På sidste styrelsesmøde var flere ting oppe.
• Verdensmål; der er kommet en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at forankre det.
• Den nye retning for uddannelsesaktiviteter blev vedtaget.
• Demokratikommissionens kommissorium blev vedtaget.
• En ansøgning til Tuborgfondet blev sendt af sted med overskriften ’Alle Unge med i
Fællesskabet.
Herudover har rammerne for strategien fyldt på styrelsesmøder og i weekenden, hvor
der var strategiseminar. Det var et fint seminar med fællessøgende styrelse. En masse
idéer bliver nu kondenseret af sekretariat, formandskab og FU inden det skal vedtages
på næste styrelsesmøde d. 20. Derfor er det lidt for tidligt at sige så meget om det,
men der arbejdes på det.
Derudover håber vi at se mange til foreningsgullasch på Folkemødet og forhåbentlig
også til andre arrangementer, bl.a. ved Spejdernes Platform.
Styrelsesdagsordener integreres maximalt i Samrådets arbejde bl.a. i forbindelse med
punkterne Kommende styrelsesmøder og DUF-temadrøftelser.

9. Nyheder på hjemmeside og Facebook
Der bliver kommunikation fra Folkemødet.

10. Lokation for Samrådets møder
Fungerer det bedst med møder hos DUI eller hos KFUM og KFUK?
Som udgangspunkt holdes møderne fremover hos DUI på Islands Brygge 32D.

11. Kommende møder
A) Temadrøftelse og DUF-input på næste møde?
Lokale samrådsgruppe.
B) Næste møde: 10/9, hvor dagsordenen bl.a. indeholder beslutning om kommende
proces til valg af kandidater til DUFs Styrelse på baggrund af et konkret forslag fra
arbejdsgruppen jævnfør ovenfor.

12. Evt.
Nyt fra Folkemødet:
- Rasmus og Connie er tovholdere for et socialt arrangement.
- FDF workshop: ‘Det kræver en landsby at danne et barn’. - Kom og vær med.
Opfordring til deltagelse i Pride-arrangement.
Nye pladser til DUF-DAC-udvalg: Hvis en organisation har forslag, kommunikeres det
hele bordet rundt.

