
 

 

Referat af Landssamrådsmøde d. 14/11 2019 
Mødested: DUI (FH-huset), Islands Brygge 32D, 2300 København S 
 
Deltagere: Anna Lindqvist, Caroline Frederikke Trinskjær, Christine Ravn Lund, Ejner 
Bank Andreasen, Frederikke Nørring Levison, Gitte Kjær Petersen, Jane Dupont, Jørgen 
Kvist, Karen Risør Bjerre, Kasper Staunskær Frandsen, Morten Stubkjær, Peter Stubkjær 
Andersen, Pia Risør Bjerre, Rasmus Agergaard Pedersen, Sanne Lund  Sørensen, Sven 
Krarup Nielsen, Tina Carøe, Troels Boe, Nicolai Diemer (ref.) 
 
Afbud: Louise Juul Jensen, Connie Schneider, Martin Hejlskov Thomsen, Ann Urbrand, 
Kevin Arildtoft Moer, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Jens N. Malskær, Anne Sofie Bjerre, 
Søren Rejkjær Svendsen 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
Pkt. 7 er et lukket punkt. 

2. Godkendelse af referat fra Landssamrådsmødet d. 23/9 

Bilag: Referat af Landssamrådets møde 23. september 2019 

Referatet blev godkendt. 

3. Nyt fra Friluftsrådet 

v. Anne Sofie Bjerre 
 
Anne Sofie var ikke tilstede. 



 

 

4. Orientering fra Temadagen 

Sven, Ejner, Troels, Frederikke, Christine og Anna, som havde deltaget i temadagen, 
orienterede kort om dagen.  

Der var ca. 70 deltagere.  
Det var positivt, at der var mange med fra Landssamrådet.  
En lokalpolitiker fra Kolding opfordrede til, at børne- og ungdomsorganisationerne 
bliver bedre til at sætte ord på, hvad vi laver, og hvilken forskel det gør.  

Der er kommet nye medlemmer i arbejdsgruppen, som planlægger næste års temadag.  

5. Forberedelse til DUFs delegeretmøde 

Samrådet drøftede emner relateret til det kommende delegeretmøde, herunder valg af 
ny styrelse, optagelse af nye medlemsorganisationer og tematiske puljer.  
 
Ift. klima-temadrøftelsen mener Samrådet, at der er landet et godt kompromis. Der 
ligger et godt politisk signal i dokumentet. Der er ikke behov for yderligere 
detaljeringsgrad.  
Dog vil Samrådet gerne skærpe ambitionerne i forhold til, hvornår Danmark skal være 
klimaneutral - fra 2050 til 2040. Pigespejderne skriver på et ændringsforslag (inden d. 
21/11). 

6. Drøftelse af Samrådets baggrundsgrupper 

Samrådet har i praksis fire baggrundsgrupper: 
● DUF-styrelsesmedlemmerne 
● Baggrundsgruppen for Friluftsrådet 
● Baggrundsgruppen for de lokale samråd 
● Planlægningsgruppen for Temadagen 

 
I flere tilfælde er der andre involveret i disse baggrundsgrupper end de organisationer, 
der er med i samrådet. Sct. Georges Gilderne er med til at forberede Temadagen. Bifrost 
sidder med i Friluftsrådets baggrundsgruppe. Det er en praksis, der fungerer godt. Der 
er frihed til at samarbejde med dem, det giver mening at samarbejde med.  



 

 

7. Optagelse af nye medlemmer i Samrådet  

Lukket punkt. 

8. Temadrøftelse: Udviklingsdag 2020 

Landssamrådet afholder i 2020 sin egen udviklingsdag.  
Det bliver en fredag i januar, februar eller marts. 
 
Tema: Hvordan kan vi øge vores tværorganisatoriske indsats for at styrke det lokale 
arbejde? Hvordan kan vi samarbejde med DUF, som også har et øget fokus på det lokale 
niveau (herunder folkeoplysning)? 
 
Vi ønsker, at output fra dagen bliver konkret og handlingsorienteret for samrådet.  
 
Der er mulighed for at invitere andre med, end dem der normalt sidder med omkring 
bordet i landssamrådet. 
 
Repræsentanter fra velfungerende lokale samråd kan evt. inviteres til at bidrage. Freja 
fra DUF vil også kunne bidrage. 
 
Arbejdsgruppen, der udformer det konkrete program for dagen, består af Amalie 
Cordes, Rasmus Agergaard, Svend og Sanne. 

9. Kommende Styrelsesmøde 

DUF etablerer “trænerbank” i en prøveperiode.  

10. Repræsentant til TV2 Lorry 

KFUM-Spejderne søger at finde en kandidat til den ledige post i repræsentantskabet. 

11. Nyheder på hjemmeside og Facebook 

Opsamling fra temadagen lægges om kort tid på hjemmesiden. 



 

 

12. Kommende møder 

A) Datoer for Samrådets møder i 2020  

Følgende mødedatoer blev godkendt: 

● 21. januar 
● 12. marts 
● 2. juni 
● 22. september 
● 9. november (flyttes, hvis delegeretmødet flyttes) 

Derudover 

● Udviklingsdag i januar/februar/marts 2020 
● Forberedelsesmøde til DUFs delegeretmøde d. 19. november 2020 (flyttes evt.) 
● DUFs delegeretmøde er d. 28. november 2020 (flyttes evt. til d. 5. eller 12. 

december) 

B) Temadrøftelse og DUF-input på næste møde (Jf. årshjul) 

● Friluftsrådets baggrundsgruppe (deres strategi) 

C) Der er forberedelsesmøde til DUF delegeretmøde d. 21/11 2019 kl. 17.00 - 21.00 i 
DUI’s lokaler på Islands Brygge.  

● Se deltagerliste 
● Se liste med delegationsledere.  
● Se indbydelse. 

 

13.   Eventuelt  

FDF overtager formandskabet for Samrådet efter nytår. Formand bliver Amalie Cordes.  


