
              

 

 

 
 

Under den paraply indbydes 
Kredsrepræsentanter i Friluftsrådet, medlemmer af lokale samråd og 

”Folkeoplysningsudvalg” til: 
 

Temadag 5/11- 2016 
 

Det foregår på Kulturmaskinen Farvergården 7 i Odense den 5. november kl 9.30 til kl 17. 
 

Program: 
 
  9.30:  Kaffe og rundstykker. Registrering. 

  
10.00: Velkomst – hvem er vi fra Friluftsrådet, lokale samråd og kommunale udvalg. (Arbejdsgruppen) 
 
10.20: Værdien af lokal politisk indflydelse og hvordan den opnås. (Rune Siglev)  
 
 
11.00: Pause 
 
 
 
11.15: Status på skolereformen – to gode eksempler på partnerskaber omkring den åbne skole: 

 
 
Peter Hundebøll, Ledelseskonsulent vedr. Den åbne Skole i Esbjerg samt 
kredsleder i FDF, Martin Eriksen  Thorulf Gruppe DDS, København 
 
 

12.15: Introduktion til drøftelser under frokosten – kender vi hinanden lokalt – Friluftsråd og 
samråd/folkeoplysningsfolk. Kan de lokale samråd kan være ”bagland” for kredsrepræsentanterne? 
(Formand for Friluftsrådet Lars Mortensen) 
 
 
 
 
12.30: Frokost med geografisk bordplan og bordkort med spørgsmål om det lokale samarbejde. 
 



              

 

 

 
 
13.40: Status på friluftspolitik og vækstplan  
         (Formand for Friluftsrådet Lars Mortensen) 
 
 

14.20: Opdelt program: 
 

Friluftsrådet:  
Naturparker, nationalparker, adgang på havet og gensidig inspiration  
(Formand for Friluftsrådet Lars Mortensen) 

Samråd/folkeoplysning:  
40 min: Det gode folkeoplysningsudvalg i krydspunktet mellem 

foreninger og kommune. (Kulturchef Benny Agergaard , Faxe Kommune) 
40 min: Linda Sørensen fra Østerbro Idrætsforening og Fælledklubhuset i København 
kommer med praktiske erfaringer for hvordan det er når 4 klubber af forskellig 
størrelse får bygget og driver en fælles bygning. 
Hvad er fordele og ulemper, og hvor skal man passe på i byggeprocessen. 

15.40: Pause 
 
16.00: Partnerskabseksempel fra 
Skjoldungelandet (Medlem af 
Nationalparkrådet Brian Petersen) 
 
 
16.30: Opsamling, evaluering, kommende aktiviteter og 
afslutning (Arbejdsgruppen) 
 
 
Deltagelse: Enkeltvis eller flere fra samme by, også gerne et helt udvalg/samråd. 
 
Tilmelding: Sker pr. mail til Sven Krarup Nielsen svenkn@outlook.dk  hurtigst muligt og senest den 11/10, 
hvorefter der udsendes en deltagerliste og justeret program til alle. Oplys navn, adresse, telefon, 
organisation, kommune og funktion. 
 
Betaling: Seminaret er gratis og gennemføres med støtte fra Landssamrådet og Friluftsrådet. Udgifter til 
transport dækkes ikke. Det er et mellemværende mellem deltageren og vedkommendes organisation.  
 
Forplejning: Der serveres morgenmad, frokost og kaffe/kage.  
 
Arbejdsgruppe: Seminaret planlægges af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KFUM-spejderne, FDF, 
DDS og Sct. Georgs Gilderne. 
 
Kontakter: Per Vandrup vandrup@danbbs.dk  og Sven Krarup Nielsen svenkn@outlook.dk  
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