TEMADAG LØRDAG 2. NOVEMBER 2019
Temadag for kredsrepræsentanter i Friluftsrådet, medlemmer af lokale samråd
og repræsentanter i kommunale folkeoplysningsudvalg
Udfordringer for de lokale foreninger – hvordan bliver vi hjulpet?
Det foregår på Kolding Kommune Uddannelsescenter · Ågade 27 · 6000 Kolding den 2. november kl. 9.30 til kl. 16.30.
(https://kuc.kolding.dk)

Program
9.30: Kaffe og rundstykker. Registrering.
10.00: Velkomst ved formand for Landssamrådet Anna Lindqvist. Introduktion til deltagergrupperne: Friluftsrådet,
lokale samråd og kommunale udvalg.
10.10: Velkommen til Kolding ved byrådsmedlem Merete Due Paarup (V), medlem af Kulturudvalget. Hvad betyder
det frivillige foreningsliv for en kommune som Kolding, og hvad gør kommunen for at støtte og udvikle foreningslivet?
Generalsekretær Morten E. G. Jørgensen fra DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd går i dialog med Merete Due Paarup
omkring de stigende forventninger, der stilles til foreningslivet samtidig med, at det ikke er let af være frivillig leder.
Vi udfordres af ændret lovgivning, kommunale vilkår og krav samtidig med forventninger om øget deltagelse i f.eks.
skole- og sociale- projekter.
11.10: Pause.
11.30: Natursyn ved Svend-Erik Fangel Pedersen fra arbejdsgruppen.
Adgangen til naturen er mange steder en udfordring. Regeringen taler om behovet for mere urørt skov – hvad vil det
betyde? Der er behov for en drøftelse af vores natursyn. Vi har inviteret to samarbejdsorganisationer til at give os
deres bud med efterfølgende debat.
Lederen af DGI Outdoor Thomas Larsen Schmidt giver DGI’s bud på Natursyn.
Vicepræsident Sebastian Jonshøj giver Danmark Naturfredningsforening’s bud på Natursyn.
12.30: Frokost med geografisk bordplan.
13.15: Opdelt program:
Friluftsrådet: Friluftsrådets nye lokale struktur ved politisk konsulent i Friluftsrådet Kristian Jager Nykrog.
Ny struktur – Udfordringer og målsætning for medlemsorganisationerne, lokalt, regionalt og nationalt.
Natursyn. Eksempel på konflikt og drøftelse kredsrepræsentanterne imellem v/ Svend-Erik Fangel
Pedersen
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/adgangspolitisk-handlingsplan2014-2020-endelig-vedtaget-udgave-27-0.pdf

Samråd:

Hvad kan de lokale Samråd gøre for at lokale enheder tænker på natursyn?
DUF vil gerne understøtte lokale samråd i deres daglige arbejde, hvad er tilbuddet og hvad ønsker vi?
Vidensdeling - eksempler fra aktive lokale samråd om aktivitet og indflydelse.
Konsulent fra DUF samt Per Vandrup fra arbejdsgruppen.

Folkeoplysningsudvalg:
En rundtur i folkeoplysningsloven med fokus på mulige ændringer og ønsker til ændringer, når vi gerne
vil gøre det lettere at være frivillig leder.
Vidensdeling mellem de deltagende folkeoplysningsmedlemmer.
Konsulent Søren Gøtzsche fra Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv Furesø Kommune samt Sven
Krarup Nielsen fra arbejdsgruppen.
15.15: Pause
15.30: Lav bedre indhold til sociale medier og aviser:
Thomas Bang fra multimediefirmaet Reformator kommer med konkrete værktøjer til hvordan du
laver bedre indhold til både klassiske medier og SoMe.
16.15: Opsamling. Evaluering og kommende aktiviteter.
16.30: Afslutning.

Praktik:
Deltagelse: Enkeltvis eller flere fra samme by, også gerne et helt udvalg/samråd.
Betaling: Seminaret er gratis og gennemføres med støtte fra Landssamrådet, Sct. Georgsgilderne og Bifrost.. Udgifter
til transport er et mellemværende mellem deltageren og vedkommendes organisation.
Tilmelding: Sker pr. mail til Sven Krarup Nielsen, svenkn@outlook.dk, hurtigst muligt og senest tirsdag den 22/10,
hvorefter der udsendes en deltagerliste og justeret program til alle.
Oplys navn, adresse, telefon, organisation, kommune og funktion(er).
Du er velkommen til at supplere din tilmelding med spørgsmål og debatemner til temadagens programpunkter.
Forplejning: Der serveres morgenmad, frokost og kaffe/kage.
Arbejdsgruppe: Seminaret planlægges af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KFUM-spejderne, DDS, FDF,
Bifrost og Sct. Georgsgilderne.
Kontakter til arbejdsgruppen:
Per Vandrup vandrup@danbbs.dk,
Sven Krarup Nielsen svenkn@outlook.dk.

