Referat af Landssamrådsmøde d. 10. september 2018
Mødested: DUI (LO-huset), Islands Brygge 32D, 2300 København S
Forventede deltagere: Sanne Lund Sørensen, Connie Schneider, Birgitte Meisner
Nielsen, Agnete Harboe, Pia Risør Bjerre, Anna Lindqvist, Thomas Kirkeskov, Simon
Hother Holmstrup, Kasper Staunskjær Frandsen, Jens N. Malskær, Rasmus Kjeldsmark
Jakobsen, Michael Bager, Ejner Bank Andreasen, Christine Ravn Lund, Rasmus
Agergaard Pedersen, Morten Stubkjær, Jørgen Kvist, Martin Hejlskov Thomsen, Sven
Krarup Nielsen, Nicolai Diemer (ref.)
Afbud:
Benedikte Marie Kaalund, Søren Rejkjær Svendsen, Louise Juul Jensen, Lars
Mortensen, Lone Søndergaard, Gitte Kjær Petersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 7. juni 2018
Bilag: Referat af Landssamrådets møde 7. juni 2018
Referatet blev godkendt.

3. Kommende Styrelsesmøde
Styrelsesmedlemmerne præsenterede nyheder fra DUF-verdenen jf. bilag.
Vær obs på dialogmødet hos DUF, hvor man kan være med til at sætte ord på
ungdommens ønsker til et nyt Folketing.
Giv besked til Morten Stubkjær, hvis man har input til DUFs arbejde med
Verdensmålene.
Med bred opbakning fra de øvrige organisationer fortalte Jørgen Kvist
styrelsesmedlemmerne, at det er meget kritisabelt, at DUF først rådgiver og

godkender nationale og lokale vedtægter, som organisationerne bruger enorme
ressourcer på at få implementeret i alle lokale afdelinger med ekstraordinære
generalforsamlinger osv, og derefter kontakter organisationerne, fordi der mangler
noget i vedtægterne, som man så beder om at få ændret snarest muligt. Derudover
giver selve indholdet i det, man beder om at få skrevet ind i vedtægterne, ikke mening
(at samtlige medlemmer uanset alder skal kunne vælges til den lokale bestyrelse - bl.a.
via repræsentation af forældre/værger, selvom disse ikke er medlemmer).
Der blev udtrykt ønske om, at DUFs ansatte eller politisk valgte tager med ud til
medlemmerne for at stå på mål overfor sådanne beslutninger. Vil man ikke det, er det
et demokratisk problem.
Jens Malskær afviste, at det er en mulighed, da man ikke kan referere fra
Styrelsesmøder og møder i udvalgene. Jens forklarede, at det ofte er en udfordring at
få andre af DUFs medlemsorganisationer, der ikke har børn som medlemmer, til at
forstå problemer som disse. Jens fortalte også, at det er blevet indskærpet fra ledelsen
til tipsudvalget, at der er behov for ro på området nu.
Styrelsesmedlemmerne blev bedt om fortsat at have skærpet opmærksomhed på
dette problem.

Bilag: Orientering fra Styrelsesmedlemmerne
DUFs Strategi

4. Forlag til processen for udvælgelse af Samrådets kandidater til DUFs
Styrelse
Den nedsatte arbejdsgruppe (Anna, Simon, Pia, Connie) fremlagde udkast til ny
proces.
Arbejdsgruppen fik ros for arbejdet. Flere kommenterede dog også på, at det kunne
have været positivt, hvis vi kunne vedtage en proces med et endnu kortere forløb.
At kandidaterne til styrelsen skal findes ca. et år før delegeretmødet skyldes dels
praktik ift. Samrådets møderække og dels at det er en fordel, at man kan nå at blive en
del af delegationen til Folkemødet.
Forslaget blev vedtaget med den tilføjelse, at hvis der afholdes et møde mellem
formændene i Samrådets organisationer, så deltager Samrådets sekretær på mødet
som referent.
Der blev gjort opmærksom på, at der ikke er lang tid til de nuværende
styrelsesmedlemmer skal overveje, om de vil stille sig til rådighed igen.
Bilag: Køreplan for Landssamrådets valg af kandidater til DUF’s styrelse

5. Processen frem mod DUF’s delegeretmøde 2018
Der afholdes to møder i Landssamrådet inden d
 elegeretmødet d. 1. december.
1) Det o
 rdinære Samrådsmøde d. 15/11, hvor delegeretmødet vil være det
primære punkt på dagsordenen, herunder forberedelse til den planlagte
temadrøftelse.
2) Derudover indkaldes alle fra delegationerne til forberedelsesmøde d. 21/11 kl.
ca. 17.00 - 21.00 hos DUI.

Anna Lindqvist tilrettelægger mødet i samarbejde med delegationslederne organisationer melder disse ind via sekretariatet, der samler en liste med navne og
kontaktoplysninger. Obs på GDPR.
Inden mødet d. 15/11 skal alle organisationer have rundsendt eventuelle forslag til
udtalelser mv.
Styrelsesmedlemmer kommer på mødet d. 15/11 med mundtligt oplæg om, hvad
Samrådet evt. kan mene noget om.
Delegationsledere (der ikke i forvejen er med i Samrådet) opfordres til at deltage i
Samrådsmødet med 15/11.

6. Hvad gør samrådet, hvis DUFs formand træder af før tid?
v/ Anna Lindqvist
Emnet blev drøftet.

7. Nyt om DUFs Foreningsudvikling
v/ Frederik Fredslund-Andersen, chef for DUFs Foreningsudvikling
Frederik gennemgik overvejelser bag etableringen af en ny afdeling i DUF og drøftede
med Samrådet, hvilke muligheder det giver for Samrådets organisationer.
DUF har valgt at etablere en ny afdeling for foreningsudvikling af flere årsager.
Netværkspotentialet i DUF er stærkt, men er i flere år ikke blevet udnyttet godt nok.

Derudover vurderer man, at der er behov for fokus på kursus og uddannelse. Og
endelig ønsker man at være mere udviklingsorienteret.
Mange af DUFs medlemsorganisationer er blevet mere “professionaliseret”, bl.a. er de
vokset i antal ansatte. DUF prøver nu at skalere op inden for feltet for at kunne matche
dette bedre. Man opgraderer på uddannelse og netværk, og skruer ned på egentlig
konsulenthjælp.
Det er nyt, at DUF kan støtte lokalafdelinger direkte (gennem Lokalforeningspuljen).
Samrådet/organisationerne blev opfordret til at tage kontakt, hvis man har spørgsmål
vedr. jura/vedtægter.
Flere gjorde Frederik opmærksom på, at der er behov for uddannelsestilbud med en
vis tyngde, som man kan tilbyde sine ansatte konsulenter.
Michael Bager gjorde opmærksom på, at en lille organisation som DUI fortsat har brug
for egentlig konsulenthjælp (fx til at lede processer).
DUFs ansatte vil gerne være med til Samrådets møder i det omfang Samrådet ønsker.

8. Temadrøftelse: Den lokale samrådsgruppe
Sven Krarup Nielsen præsenterede et oplæg til, hvad baggrundsgruppen for lokale
samråd skal arbejde med.
Det blev besluttet, at prioriteringen de næste par år skal være oprettelse af lokale
samråd i en række kommuner, hvor der burde være lokale samråd.
På Temadagen spørges personer om at hjælpe med at oprette nye lokale samråd i en
håndfuld kommuner.
Svend præsenterede det foreløbige program for temadagen d. 3. november. Det blev
aftalt, at Landssamrådets formand byder velkommen. Flere er meget velkommen til at
være med.
Samrådet har afsat penge til Temadagen, og der er i Samrådets budget også plads til,
at baggrundsgruppen kan arbejde med opbyggelsen af flere lokale samråd.
Bilag: Justeret oplæg vedrørende arbejdet med de lokale samråd.
Bilag: Udkast til program for Temadag 3/11

9. Nyheder på hjemmeside og Facebook
Der kommunikeres omkring Temadagen d. 3. november.

10. Kommende møder
A) Temadrøftelse og DUF-input på næste møde: Delegeretmøde (+?)
B) Næste møde: 15/11
Derudover forberedelsesmøde til DUF delegeretmøde d. 21/11 2018 kl. 17.00 - 21.15
i DUI’s lokaler på Islands Brygge.
Der vil være Skype-opkobling.

11. Eventuelt
Opdateret logo lægges på hjemmesiden.
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen inviterede til deltagelse på DUIs landsmøde.

