TEMADAG LØRDAG 2. NOVEMBER 2019 - AFRAPPORTERING
Temadag for kredsrepræsentanter i Friluftsrådet, medlemmer af lokale samråd og
repræsentanter i kommunale folkeoplysningsudvalg under temaet ”Udfordringer for
de lokale foreninger – hvordan bliver vi hjulpet ?”
Temadagen blev afholdt på Kolding Kommunes Uddannelsescenter · Ågade 27 · 6000 Kolding den 2. november kl.
9.30 til kl. 16.30 med 68 deltagere.

Program
9.30: Kaffe og rundstykker. Registrering.
10.00: Velkomst v/ formand for Landssamrådet Anna Lindqvist.
Igen i år er det lykkedes at samle næsten 70 deltagere fra Friluftsrådet, lokale samråd og kommunale folkeoplysningsudvalg.

10.10: Velkomst til Kolding v/ byrådsmedlem Merete Due Paarup (V), medlem af Kulturudvalget,
der talte om hvor vigtigt det er at være sammen i et fællesskab og illustrerede med helt konkrete eksempler om børn
og ældre. Sluttede sit indlæg med en opfordring til forsamlingen om at gøre sig mere lækre. ”Fortæl de gode historier
– I er alt for ydmyge!”
Generalsekretær Morten E. G. Jørgensen fra DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
gik 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. Nogle gange stilles der helt umulige krav og
forventninger. Sådanne eksempler samler DUF sammen i en liste over ”bøvl”.
11.10: Pause.

11.30: Natursyn v/ Svend-Erik Fangel Pedersen og Rasmus Ruge 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. To samarbejdsorganisationer gav deres bud på natursyn,
leder af DGI Outdoor Thomas Larsen Schmidt og Vicepræsident Sebastian Jonshøj fra Danmark
Naturfredningsforening. Debatten viste, at der ikke ses de store konflikter mellem ”beskyttere” og ”benyttere” af
naturen i vores organisationer og målgrupper. Debatten afslørede en pragmatisk holdning til begrebet Natursyn, - et
begreb vores organisationer bør debattere og forholde sig til fremover.
12.30: Frokost med geografisk bordplan
13.15: Opdelt program:
Friluftsrådet v/ Svend-Erik Fangel Pedersen fra arbejdsgruppen.
Friluftsrådet havde den nye lokale struktur på programmet. Politisk konsulent i Friluftsrådet Kristian Jager Nykrog
gav os en indføring i formål og forventninger til den nye lokale struktur.
Det primære formål er at engagere flere af vores voksne medllemmer i friluftsrådets lokale arbejde.
Den nye struktur giver udfordringer for medlemsorganisationerne, lokalt, regionalt og nationalt med hensyn til
mobilisering, indflydelse og behov for overblik over, - hvem repræsenterer os fremover ?
3 kredse har været ”forsøgskaniner” siden 2018 og i foråret 2020 forventes 9 ud af 23 kredse at overgå til den nye
struktur og de resterende skal med i foråret 2021. Særligt skal vores organisationer være opmærksom på de nye
deltagelses- og valgprocedurer i de lokale friluftsråd.
Se mere på: https://www.friluftsraadet.dk/faa-indflydelse-paa-friluftsraadets-lokale-arbejde
Samråd v/ Per Vandrup fra arbejdsgruppen.
1. Hvad kan de lokale Samråd gøre for at lokale enheder tænker på natursyn ?
2. DUF vil gerne understøtte lokale samråd i deres daglige arbejde, hvad er tilbuddet og hvad ønsker vi.
3. Vidensdeling - eksempler fra aktive lokale samråd om aktivitet og indflydelse.
Vi var repræsenteret med 2 fra Hvidovre, 1 fra Næstved, 2 fra Holstebro, 1 fra Helsingør, 1 fra Ballerup, 1 fra
Sønderborg, 1 fra Fredericia, 1 fra København, 1 fra Skanderborg, 1 fra Frederikssund, 1 fra Landssamrådet, 1 fra
rollespillerne.
Spørgsmål 1 Her gik kommentarerne på at der er usikkerhed for opgaven. Der er behov for uddannelse i naturtyper,
så man vidste hvornår man belastede naturen. Man kunne lave et årshjul med hvad sker hvornår i naturen.
Konklussionen er at man følte man manglede viden
Spørgsmål 2 Freja Fokdal fra DUF gav inspiration til hvordan DUF
- kan understøtte at få oprettet samråd i de kommuner, der ikke er et samråd?
- kan bedst inspirere folk til at engagere sig i de lokale samråd, og måske stille op til et Folkeoplysningsudvalg?
- kan bedst understøtte de lokale samråd?
Spørgsmål 3 Det nåede vi ikke så meget
Folkeoplysningsudvalg v/ Konsulent Søren Gøtzsche fra Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv Furesø
Kommune samt Sven Krarup Nielsen fra arbejdsgruppen.
Her deltog repræsentanter fra Skanderborg, Holbæk, København, Kalundborg, Randers, Viborg, Langeland, Ballerup,
Lyngby-Taarbæk, Haderslev, Svendborg og Furesø.
Søren Gøtzsche gav en rundtur i folkeoplysningsloven med fokus på tolkning af loven, se præsentationen
”Folkeoplysningsloven”.

Undervejs blev der tid til vidensdeling mellem de deltagende folkeoplysningsmedlemmer.
15.15: Pause
15.30: Lav bedre indhold til sociale medier og aviser v/ Rasmus Ruge fra arbejdsgruppen.
Thomas Bang fra multimediefirmaet Reformator kom med konkrete værktøjer til, hvordan vi laver bedre indhold til
både klassiske medier og SoMe.
Se mere på præsentationen ”Synlighed”.
16.15: Opsamling.
Evaluering, kommende aktiviteter og afslutning
Forsamlingen udtrykte tilfredshed med arrangementet, lokaliteterne og programindholdet og udtrykte et ønske om
at fortsætte Temadagene fremover. Næste Temadag vil i så fald finde sted Lørdag den 7. november 2020.
16.30: Afslutning.

Arbejdsgruppe: Temadagen var planlagt af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KFUM-spejderne, DDS, FDF,
Bifrost og Sct. Georgsgilderne.
Kontakt til arbejdsgruppen:
Per Vandrup vandrup@danbbs.dk, Sven Krarup Nielsen svenkn@outlook.dk.

