
                                          
 

TEMADAG LØRDAG 3. NOVEMBER 2018  

 
Temadag for kredsrepræsentanter i Friluftsrådet, medlemmer af lokale 
samråd og repræsentanter i kommunale folkeoplysningsudvalg 
 
Det foregår på ”Stensgården”, Houens Odde Spejdercenter Houens Odde ved Kolding den 3. november kl. 
9.30 til kl. 16.30. (www.houensodde.dk) 
 

Programskitse: 
 
9.30: Kaffe og rundstykker. Registrering. Placering efter geografisk bordplan. 
 
10.00: Velkomst ved formand for Landssamrådet Anna Lindqvist. Introduktion til deltagergrupperne: Fri-
luftsrådet, lokale samråd og kommunale udvalg.  
 
10.10: Houens Odde Spejdercenter ved Centerleder Karsten Mulvad. Stedets historie og funktioner samt 
vilkårene for et spejdercenter omgivet af strandbeskyttelseslinje, fredskovsbestemmelser osv.  
 
10.40: Hvordan påvirker vi de lokale vilkår for friluftslivet? Kommuneplanstrategier og kommuneplaner 
sætter rammer for det lokale friluftsliv. Ideer fra Friluftsrådet til at påvirke planerne. (Astrid Bjørg 
Mortensen fra Friluftsrådets sekretariat)  
 
11.10: Pause 
 
11.30: Politisk indflydelse. Hvordan påvirker foreningerne bedst beslutningerne i den politiske verden – 
lokalt og på landsplan. (Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune)  
 
12.00: Friluftsrådet: Erfaringer med projekter generelt i forhold til medlemsorganisationernes involvering 
og eksempelvis især konkret om ”Flere børn i naturen”. 
(Formand for Friluftsrådet Lars Mortensen) 
 
12.30: Frokost med mulighed for at drøfte det lokale samarbejde. 
 
13.15: Opdelt program: 
 
Friluftsrådet:   Udendørs aktivitet (Astrid Bjørg Mortensen) 

Orientering om arbejdet med ny lokal organisering.   
(Formand for Friluftsrådet Lars Mortensen) 
 
Fokusråd, - hvorfor har vi valgt at være fokusråd og vores forventninger. 
(Gunnar Brüsch, kredsformand i kreds Storkøbenhavn Nord) 
 
Gensidig inspiration mellem kredsene. (Svend-Erik Fangel Pedersen) 

  
 



                                          
 
Samråd: Udendørs aktivitet -  walk and talk om sammensætning af lokale samråd og 

synliggørelse. (Per Vandrup) 
Samrådenes behovspyramide, hvad er vores basale opgaver, og hvad kan vi 
supplere med hvis kræfter. 
Vidensdeling - eksempler fra aktive lokale samråd om aktivitet og indflydelse. 
Orientering fra Landssamrådet. (Formand Anna Lindqvist) 

Præsentation af DUF’s nye Folkeoplysningspolitik (Frederik Fredslund-

Andersen, DUF) 

 
Folkeoplysningsudvalg:  Udendørs aktivitet. 

Præsentation af DUF’s nye Folkeoplysningspolitik (Jesper Clausson, DUF) 
Det gode folkeoplysningsudvalg – hvordan opfattes vi? Med konkrete 
eksempler fra deltagende repræsentanter: 

• Hvordan takles de skærpede tilsynskrav? 

• Har vi god kontakt til vores bagland? 

• Er der et givtigt samarbejde på tværs i folkeoplysningsudvalget? 
(Sven Krarup Nielsen) 

15.40: Pause 
 
16.00: Generationsskifte. Hvorfor og hvordan. Er vi stand til at forny og tiltrække friske kræfter uden at give 
afkald på erfaring og tradition? (Sekretariatschef Nanna Muusmann, Vollsmose)  
 
16.30: Opsamling. Evaluering, kommende aktiviteter og afslutning  
 

Praktik: 
 
Spejdercenter Houens Odde ligger mellem Taulov og Kolding, Houens Odde 14-20, 6000 Kolding 
 
Deltagelse: Enkeltvis eller flere fra samme by, også gerne et helt udvalg/samråd. 
 
Betaling: Seminaret er gratis og gennemføres med støtte fra Landssamrådet. Udgifter til transport dækkes 
ikke. Det er et mellemværende mellem deltageren og vedkommendes organisation. 
 
Tilmelding: Sker pr. mail til Sven Krarup Nielsen, svenkn@outlook.dk, hurtigst muligt og senest den 9/10, 
hvorefter der udsendes en deltagerliste og justeret program til alle. 
Oplys gerne navn, adresse, telefon, organisation, kommune og funktion. 
 
Forplejning: Der serveres morgenmad, frokost og kaffe/kage. 
 
Arbejdsgruppe: Seminaret planlægges af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KFUM-spejderne, DDS, 
FDF og Sct. Georgsgilderne. 
 
Kontakter til arbejdsgruppen: 
Per Vandrup vandrup@danbbs.dk, 
Sven Krarup Nielsen svenkn@outlook.dk 
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