Beretning 2017 fra KFUM-Spejdernes repræsentant i Friluftsrådet København
Den største ”begivenhed” i 2017 var Folketingets ændring af fordeling af udlodningsmidlerne
fra tips og lotto. Friluftsrådet kom i klemme, hvilket betyder, at midlerne og puljerne er
ændret væsentligt. Lokalaftalen mellem Friluftsrådet og Samrådet er ikke fornyet og de
reducerede midler er nu målrettet temaer og projekter. Har I en idè eller et projekt I vil søge
tilskud til, så læs nu nøje de nye regler på Friluftsrådet hjemmeside, inden I kaster jer ud i
tidskrævende ansøgninger.
På lokalt plan har Naturstyrelsen i efteråret indbudt til borger- og interessentmøder om
revision af Drifts- og udviklingsplan for Kalvebod Fælled, (del af naturpark Amager). Jeg
gjorde, hvad jeg kunne, for at gøre samrådsenhederne interesserede i at møde op, men hvor
mange der rent faktisk deltog ved jeg ikke. Det kan også ofte opleves omsonst at deltage i
disse borgermøder, hvor det ofte er fagnørder og professionelle organisationsfolk, der sætter
dagsordenen og udnytter taletiden. Der kommer efterfølgende en høringsperiode, hvor vi får
mulighed for at give vores besyv med på skrift.
I 2017 besluttede folketinget også, at alle landets kommuner i ”klumper” i 2018 skal
nedsætte lokale Naturråd, (rådene skal virke fra febr. til sept. 2018), og rådgive kommunerne
om etablering af nye natur- og friluftslivsområder. I denne forbindelse gjorde jeg også et
forsøg på at gøre vores lokale samrådsenheder interesserede i at melde kandidater ind. I
skrivende stund, ved jeg ikke, i hvilket omfang samråds-organisationerne bliver repræsenteret
i vores geografiske område.
Som repræsentant for KFUM-Spejderne og dermed også for samrådsorganisationerne i
Friluftsrådet Københavns bestyrelse, (Dragør-, Tårnby-, Københavns- og Frederiksberg
Kommuner), har jeg og bestyrelsen deltaget i en del parkbrugerrådsmøder om revision af
Drifts- og udviklingsplaner for en stor del af de københavnske parker, hvor vi har forsøgt at
varetage børn og unges muligheder for udfoldelses- og friluftslivsaktiviteter.
Til slut vil jeg nævne, at TRYG-Fonden er værd at være opmærksom på, hvis I har behov for at
søge om tilskud til sikkerhedsudstyr til jeres friluftsaktiviteter. Samrådsorganisationerne har
modtaget mange penge i 2017 fra fonden.
20. marts 2018 er der kredsrepræsentantskaabsmøde, (generalforsamling) i Friluftsrådets
Kreds København, hvor jeg er næstformand i kredsbestyrelsen og som repræsentant for KFUMSpejderne på valg i 2018. Jeg genopstiller gerne.
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