Landssamrådsmøde d. 15. november 2018
Mødested: DUI (LO-huset), Islands Brygge 32D, 2300 København S
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 – 21.00
Deltagere: Sanne Lund Sørensen, Connie Schneider, Pia Risør Bjerre, Anna Lindqvist,
Thomas Kirkeskov, Gitte Kjær Petersen, Simon Hother Holmstrup, Jens N. Malskær,
Kasper Staunskær Frandsen, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Lone Søndergaard,
Michael Bager, Ejner Bank Andreasen, Søren Rejkjær Svendsen, Rasmus Agergaard
Pedersen, Christine Ravn Lund, Morten Stubkjær, Martin Hejlskov Thomsen, Lars
Mortensen, Sven Krarup Nielsen, Karen Bjerre (DDS’ delegation), Amalie Cordes (FDFs
delegation), Lasse Nybo-Andreasen (FDFs delegation), Nicolai Diemer (ref.)
Afbud: Jørgen Kvist, Birgitte Meisner Nielsen, Agnete Harboe, Benedikte Marie
Kaalund, Louise Juul Jensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 10. september
Referatet blev godkendt.

3. Kommende Styrelsesmøde
Nyt fra DUF og Styrelsen:
- Styrelsen har p.t. et øget fokus på ligestilling, hvilket også berøres i beretning.
- Nye foreninger er indstillet til optagelse.
- DUF har fået nyt logo.
- Nye DUF-uddannelser er klar og flere er på vej.
- God succes med Demokratiets Dag på erhvervsskolerne.
- Demokratikommissionen skal se på demokratiets tilstand. Den vil fylde meget
det næste år.

-

Lokalforeningspuljen… Vi er tættere grønt lys fra Kulturstyrelsen, end vi har
været

4. DUFs delegeretmøde
Samrådet forberedte sig til debatten på delegeretmødet om de politiske mål (punkt 11
i hæftet), der skal sætte rammen for DUF's arbejde de næste 2 år, og til den planlagte
temadrøftelse (punkt 6 i hæftet).
De politiske mål:
Idéen er at politiske mål skal være retningsgivende for DUFs strategi.
Der blev efterlyst et større fokus på de lokale fællesskaber/det lokale arbejde i de
specifikke mål. Pigespejderne tager teten på et ændringsforslag.
Der er meget fokus på unge. Hvor er børnene? Dette mangler også i de specifikke mål.
Temadrøftelsen:
Alle kan indsende forslag. Der kræves ikke et særligt format, og det vil ikke fremgå,
hvem der har indsendt forslaget. Der skal ikke være stillere på.
Man bør ikke stille ændringsforslag, men stille reelle nye forslag.
Der arbejdes på et forslag om unge med internationalt udsyn og engagement. DUF
skal kæmpe for, at det bliver nemmere for internationale partnere at komme til møder
i Danmark (særligt fra afrikanske lande).
Der arbejdes på et forslag om bæredygtighed og klima.
Der udsendes inden delegeretmødet en beskrivelse af, hvordan processen for
temadrøftelsen bliver på delegeretmødet.
Procedure for forslag:
Der arbejdes frem til deadline for indsendelse af ændringsforslag i et fælles Google
Docs, der både rummer de politiske mål og temadrøftelsen.
Man sender også en besked, når man har skrevet et nyt forslag ind.
Delegationslederne skal i dokumentet angive, om de ønsker at være medstillere.
Man er ansvarlig for inden deadline at indsende egne forslag.
Hvem der taler for de forskellige forslag besluttes på mødet i næste uge.
Husk: Jo flere stillere, des bedre. Gerne alle organisationer stå som stillere.
Link til delegeretmøde-hæftet.

5. Temadrøftelse: Udviklingsdag 2019
Landssamrådet afholder 2. marts 2019 sin egen udviklingsdag.
Samrådet gav forslag til emner for temadagen:
● Målet skal være at komme ud med nogle politiske projekter - til lancering i
DUF-landskabet. Hvor ser vi DUF om 5-10 år? Det vil give vores kandidater i
styrelsen et godt fundament at stå på, og samtidig sætte en klarere retning for
Samrådets løbende arbejde.
○ Hver organisation bør møde op med politiske ambitioner fra sin egen
organisation.
● Vi skal skabe forbindelse mellem det lokale arbejde og DUF. Og landssamrådet
er den forbindelse.
● Revision af folkeoplysningsloven - kan være et kommende tema (også på
ordinært Samrådsmøde).
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Gitte, Pia, Simon og Anna, som
udarbejder det konkrete program for udviklingsdagen. Gruppen har mandat til at
invitere eventuelle gæster.
Hver organisation kan sende ønsker på skrift til gruppen.

6. Opsamling på temadagen d. 3. november
Svend gav en orientering om temadagen, der blev afholdt på Houens Odde.
70 personer deltog. Rekordmange.
For at nå ud med invitationerne havde Svend kontaktet alle formænd for lokale
samråd og bedt dem videresende invitationen til deres lokale medlemmer. Derudover
blev der sendt til vores medlemmer i folkeoplysningsudvalg.
Til frokosten sad man geografisk grupperet og fik tildelt emner, man skulle drøfte.
Bifrost deltog på temadagen med seks deltagere.
Temadagen afholdes næste gang d. 2. november 2019.

7. Beregning af kontingent til Landssamrådet
Samrådet besluttede, hvilket medlemstal der danner grundlag for kontingentbetaling
til Samrådet.
Hver Samrådsorganisation indbetaler kontingent (p.t. 1,90 kr. pr. medlem) baseret på

organisationens samlede medlemstal (inkl. voksne medlemmer) pr. 31/12 forrige år,
som det er angivet i tipsansøgningen til Dansk Ungdoms Fællesråd.
Tremånedersmedlemmer medregnes ikke.

8. Ny formand til Friluftsrådet
DDS indstiller Anne Sofie Bjerre som formand.
Der blevet givet udtryk for, at det er dejligt, at vi kan opstille kandidater.
Fristen for opstilling er marts-april 2019.

9. Nyt fra Friluftsrådet
v/ Lars Mortensen
Der var på forhånd udsendt orientering fra Lars Mortensen. Lars gav følgende
uddybning:
Etableringen af den nye Lokal struktur fylder meget. Det er vanskeligt at ændre
opfattelsen af, hvordan man skal arbejde. Der er dog god optimisme i opgaven.
Friluftsrådet skal have ny formand.
Friluftsrådet arbejder med nye rammer for naturpolitikken. Der vil blive
medlemsmøder.
DR har taget initiativ til Naturens År i 2020. Det vil handle om den danske natur.
Partnerskab med Friluftsrådet. Der skal peges videre på organisationer, der arbejder
med friluftsliv mv.
Kommentar fra Svend: Vores lokale samråd bør hjælpe Friluftsrådet med at få gang i
den nye lokale struktur. Det vil samtidig kunne styrke de lokale samråd.
Lars: Det er en god idé!

10. Nyheder på hjemmeside og Facebook
Svend kommer med input fra temadagen.

11. Kommende møder
A) Datoer for Samrådets møder i 2019

To af de foreslåede datoer blev godkendt.
Herunder er nyt samlet forslag til mødekalender for 2019. Hvis ikke der er
indvendinger, er disse datoer gældende.
●
●
●
●
●

28. januar 2019
18. marts 2019
3. juni 2019
23. september 2019
14. november 2019

Derudover udviklingsdag d. 2. marts 2019.
Derudover forberedelsesmøde til DUF delegeretmøde d. 21. november 2019.

B) Temadrøftelse og DUF-input på næste møde
●
●
●
●
●
●

Vi drøfter DUF-formandsvalg på næste møde (eller før, hvis der udskrives valg).
Det blev foreslået, at DUFs generalsekretær (og formand) inviteres til en
drøftelse om 16 års valgret og fremtidige perspektiver.
Strategisk temadrøftelse om et af vores ben (det som ikke løftes så meget på
udviklingsdagen).
Hvad vil Samrådet inden for de politiske mål, der er vedtaget på
delegeretmødet?
Eksternt input ift. folkeoplysningsloven (person fra KL eller lignende).
Der afsættes også god tid til kandidat-fokus.

C) Forberedelsesmøde til DUF delegeretmøde d. 21/11 2018 kl. 17.00 - 21.15 i DUI’s
lokaler på Islands Brygge.
●
●
●
●
●

Styrelsesmedlemmerne vil give et oplæg om delegeretmødet. Derefter
gruppearbejde.
Send inden mødet YouTube-videoer til de delegerede.
Der vil være mulighed for Skype-opkobling (kun starten og slutningen af
mødet).
Der blev foreslået navneskilte og evt. lær-hinanden-at-kende aktivitet.
Det blev foreslået, at der afholdes en mindre temapolitisk drøftelse i fællesskab

12. Eventuelt
Samrådet havde en drøftelse vedr. valg af formand i DUF.

Forslag til kandidater til Styrelsen sendes inden nytår til Nicolai Diemer, som derefter
udsender en samlet oversigt. (Køreplan for valg af kandidater).

