
 

 

Referat af Landssamrådsmøde | Januar 2020 
 

Mødedato: 21. januar 2020 kl. 18.00-21.00  
 
Sted: FDF, Rysensteensgade 3, 1564 København V 
 
Deltagere: Rep. fra organisationerne: Danske Baptisters Spejderkorps: Connie Schneider, Jakob  

Johannes Andersen Kjærside (for Sanne Lund Sørensen). De grønne pigespejdere: Pia  

Risør Bjerre, Tina Carøe. Det Danske Spejderkorps: Kasper Staunskær Frandsen, Karen  

Risør Bjerre, Mathias Faaborg. DUI: Ingen. FDF: Amalie Cordes (formand for  

Samrådet), Ejner Bank Andreasen, Rasmus Agergaard Pedersen, Søren Rejkjær  

Svendsen. KFUM og KFUK i Danmark: Jørgen Kvist, Martin Hejlskov Thomsen.  

KFUM-Spejderne: Anna Lindqvist, Thomas Kirkeskov 

 

Styrelsesmedlemmer: Caroline Frederikke Trinskjær (De grønne pigespejdere), 

Christine Ravn Lund (FDF), Frederikke Nørring Levison (KFUM-Spejderne), Troels Emil 

A. Boe (Det Danske Spejderkorps)  

 

Gæster: Anne Sofie Bjerre (Baggrundsgruppe for Friluftsrådet, DDS) 

 

Sekretariatet: Nicolai Diemer (referent, KFUM og KFUK i Danmark) 

 

Afbud: Ann Urbrand, Ejner Bank Andreasen, Jane Dupont, Louise Juul Jensen (Rep. i  

Tipsudvalget), Sanne Lund Sørensen, Rasmus Kjeldsmark Jakobsen, Sven Krarup  

Nielsen (Planlægningsgruppen for Temadagen), Søren Rejkjær Svendsen, Thomas  

Kirkeskov 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Pkt. 6 blev udskudt til næste møde. 

KFUM og KFUK’s repræsentanter udtrykte tilfredshed med at punktet om Friluftsrådet 
står sidst på dagsorden, så de kan forlade mødet inden dette punkt, da KFUM og KFUK 
ikke er medlem af Friluftsrådet. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referatet blev godkendt 

Samrådet har pr. mail godkendt Lasse Guldberg Kamper som ny repræsentant til 
repræsentantskabet for TV-2 Lorry. 
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Bilag A: Referat af Samrådsmøde november 2019  

3. Opsamling og evaluering af DUFs delegeretmøde 2019 

Pia Bjerre ledte en fælles evaluering af Samrådets deltagelse på DUFs delegeretmøde. 
 
Perspektiver ift. fordeling af stemmer:  
Samrådet mener, at stemmetal ved valg til Styrelsen bør være offentlige. 
 
Perspektiver ift. den temapolitiske drøftelse: 
Overordnet virkede workshopformatet godt, men kvaliteten af de forskellige 
workshops var svingende.  
Det fungerer godt, at organisationerne deler erfaringer.  
Fint, at der ikke er noget beslutningsmæssigt på spil, så man er mere fri til blot at 
deltage.  
 
Perspektiver på forberedelsen op til delegeretmødet: 
Godt at mødes inden til eget forberedelsesmøde. Man kan overveje den geografiske 
placering.  
Godt formøde på Nyborg Strand.  

Bilag B: Evaluering af Delegeretmøde 2019 

4. Opdatering af forretningsorden for Landssamrådet 

Samrådet gennemgik forretningsordenen og drøftede, om der er behov for justeringer. 
På baggrund af drøftelsen på dette møde forberedes inputs til beslutning på næste 
møde. 
 
Sammensætning: 
Forslag til beslutning på næste møde: 

1. Formandskabet kan være en ekstra plads ud over de to faste repræsentanter.  
2. Fleksibiliteten, der er beskrevet i bilag B, indskrives i forretningsordenen (og er 

således dækkende for den fleksibilitet ift. formandskab, som ønskes). 
 
Der blev udtrykt bred enighed om, at Samrådet har en rummelig formand.  

Der ønskes en ny praksis, hvor der skrives, hvilken rolle deltagerne deltager i 
Samrådsmødet med, fx repræsentant, styrelse osv.  

Forslag til beslutning på næste møde: 
1. Gæsterne kan inviteres til relevante punkter. 

 
Dagsorden: 
Forslag til beslutning på næste møde: 

1. Punktet “Punkter til kommende møde” ændres til “Kommende møder”. 
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Ændringen sker for at forretningsordenen stemmer overens med praksis. 
 

Beslutningsdygtighed: 
Forslag til beslutning på næste møde: 

1. Tilføj “i overensstemmelse med vedtægterne” under beslutningsdygtighed - 
efter almindeligt stemmeflerhed. 

2. “Skriftlig afstemning afholdes, hvis mindst to medlemmer fra hver sin 
organisation forlanger det”. Ændres til: “(...) når to organisationer ønsker det”. 

 
Ændringen skyldes, at hver organisation jævnfør forretningsordenen har én stemme,  
ikke hver mødedeltager. 
 
Bilag C: Forretningsordenen 
Bilag D: Beslutning fra juni 2018 om hvem der deltager i møderne 

5. Årshjulet  

Samrådet genbesøgte Årshjulet og godkendte det med følgende ikke 
meningsændrende justeringer: 

1. Første sætning slettes. 
2. På side 2 ændres “Efteråret 2019” til “I løbet af året”. 

 
Papiret skal betragtes som et retningslinjer til formanden. Samrådet gav udtryk for, at 
det er vigtigt også at følge hvad der rører sig, frem for kun at følge årshjulet.  
 
Bilag E: Årshjul (er opdateret efter mødet) 

6. Nyt hold i DUFs styrelse 
 

Punktet blev udskudt til næste møde. 

7. Kommende Styrelsesmøde  

Christine Ravn Lund orienterede om det kommende styrelsesmøde.  

8. Udviklingsdag 2020  

Rasmus Agergaard orienterede. 

Udviklingsdagen rykkes til maj (ca.). Rasmus står for at få fastlagt en dato.  

Emnet for udviklingsdagen vil være arbejdet med lokale samråd. 

 

 
 
Landssamrådsmøde | Januar 2020                 3/4 



 

 

9. Samspillet mellem Friluftsrådet og Samrådet 

Amalie Cordes ledte en drøftelse om Friluftsrådets fremtidige rolle i forhold til 
Samrådet.  

Det blev konkluderet, at Friluftsrådet fremover ikke sættes på som et fast punkt på 
Samrådsmøderne. Forhold relateret til Friluftsrådet behandles kun på 
Samrådsmøderne, hvis der er tale om forhold af særlig karakter for eksempel med 
relevans i forhold til arbejdet i DUF, som Samrådet bør forholde sig til.  

Samrådet drøftede forslaget til reviderede kommissorium for baggrundsgruppen. 
Endelige forslag til justeringer forberedes på baggrund af inputs på mødet til 
beslutning på næste møde. 

Forslag til beslutning på næste møde: 

1. Ekstra bullet tilføjes (særlige opgaver): “Skal arbejde for mere/bedre adgang til 
naturen”. 

 
Bilag F: Kommissorium for Samrådets baggrundsgruppe for arbejdet i Friluftsrådet 

10. Kommunikation fra Samrådet til de lokale Samråd 

Intet at bemærke. 

12. Kommende møder 

Kommende mødedatoer: 12. marts, 2. juni, 22. september, 9. november (flyttes evt.) 
Derudover: Udviklingsdag i maj samt møder ifbm. DUFs delegeretmøde. 

13. Eventuelt 

Baggrundsgruppen for lokale samråd har vanskeligt ved at finde medlemmer til 

gruppen. Amalie Cordes tager kontakt til baggrundsgruppens formand.  

 

Freja Fokdahl politisk konsulent i DUF søger unge i gymnasiealderen, der sidder i 

Folkeoplysningsudvalg, hvis man kender nogle må man gerne sende hende en mail på 

frf@duf.dk. Freja modtager fortsat også gerne eksempler på, hvad der ikke fungerer i 

forhold til kommunerne. 

 

Anne Sofie Bjerre orienterede fra Friluftsrådet: 
● Lokale Friluftsråd er fuldt kørende fra næste år. 
● Vær obs på, at der vil komme kommunikation om at sende frivillige til de nye 

lokale friluftsråd.  
● Håber på at alle organisationer er repræsenteret ved baggrundsgruppens 

møder. 
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