I KØBENHAVN
KOMMUNE
Samrådets årsrapport 2017
I 2017 har vi holdt 3 møder og et kassererkursus,
Det blev året hvor Danske Baptisters Spejderkorps har fået lyst til at oprette en spejdergruppe i København, så
velkommen til dem.
Vi er i København 15 grupper fra Det Danske Spejderkorps, 13 grupper fra KFUM Spejderne, 12 kredse fra FDF,
8 grupper fra De Grønne Pigespejdere, 7 afdelinger fra KFUM og KFUK, 3 afdelinger fra DUI-Leg og Virke, 1 gruppe fra
Danske Baptisters Spejderkorps, og udenfor Samrådet er så, 1 Gruppe fra Adventistspejderne og 1 gruppe fra De
Gule Spejdere.
Samrådsmedlemmerne er medlemmer af følgende
organisationer:
1 Repræsentant i Folkeoplysningsudvalget
1 Repræsentant i DGI Byens Brugerudvalg
fratrådte ved udgangen af 2017, og nyt
valg er endnu ikke sket
1 Repræsentant i Kulturhavns bestyrelse
1 Repræsentant i Friluftsrådet
1 Repræsentant i TV Lorry
Repræsentantskab
1 Repræsentant i diverse Parkbrugerråd
1 Repræsentant i Det Grønne Råd
1 Personer fra Københavnersamrådet sidder i Landssamrådet
Til en del af posterne er der også suppleanter.
Vi har haft repræsentanter fra alle organisationer, og hvis du skulle være i tvivl, så har hvert korps/forbund 2 pladser
i Samrådet.
Hvis du ser listen på bagsiden, så er der nogle korps hvor der står 3 navne det er fordi dem der sidder i
folkeoplysningsudvalget, også er med i samrådet

Vores netværk og lidt om politik er primært ovenstående, men vi har
også kontakter i en del lokaludvalg.
og her er det godt, der er en samrådsstemme som kan sikre gode vilkår, tage
sager op, og bringe viden tilbage til området.
Vi holder øje med lokalplaner om de tilgodeser samrådets aktiviteter og
muligheder.
Hvis du mangler viden, hjælp eller blot vil orientere dig om noget, så kontakt en
fra samrådet, vi ser ikke så meget på farver og betegnelse, det vigtigste er, at
sikre vore enheder gode vilkår.
Vi deltager så vidt muligt i de kommunale infomøder, og deltager også i det
landsdækkende seminar i starten af november.

Spejderrapport
Det er blevet en god beskrivelse af hvordan vi har det, og særligt hvad der kan gøres bedre.
Vi fik konstateret, at vi har ventelister som 10-15 grupper meget baseret på manglende ledere
Selv politikere snakker nu om demografisering af tilskuddet til området, men det var jo før et kommunalvalg.
Nu skal presset holdes i kog.

Folkeoplysningsudvalget FOU
Der gives nu igen tilskud til nye egne lokaler, og væsentlige stigninger.
Sidst på året 2017 var der en revision af retningslinjerne for tilskud til folkeoplysning, baseret på mange og lange
drøftelser.
Ved valget til FOU d. 17 januar blev Martin Duus fra 6-7 Sundby DDS valgt som udvalgsmedlem, og Henrik Nord fra
FDF K9 som suppleant. Så det er dem der har opgaven de næste fire år.

Andre steder at hente penge
Når de nemme tilskud falder, må vi tænke nyt og hente penge på andre
måder, nogen er kommer i gang, andre trænger til et kraftigt skub.
Husk der gives ikke tilskud til drift, men gerne til projekter, så søg hjælp.

Den kommunale udviklingspulje
Formålet med puljen er, at få flere børn og unge aktive i foreningslivet,
så der kan søges til agitation, genstart af grupper der er gået i stå, opstart af grupper i nye bydele.
Det er også muligt at søge til en event, og så er det vist det vi kalder profilering.
Der efterlyses ansøgninger fra samrådsorganisationer.

Klubhuspuljen i Københavns Kommune
Her er samrådsorganisationerne blevet behandlet rigtigt godt de sidste par år,
Der er faktisk uddelt omkring 6 millioner, Til samrådsorganisationer, ansøgningsfristen forventes at
blive primo september

Kontingent og materialestøtte til mindrebemidlede
Her fra 2018 er der kommet en pulje til at hjælpe med kontingent.
Op til 1000 kr. i kontingentstøtte og 500 kr. til Materialer.

Lokaludvalgenes Puljer
Her er vi også ved at være godt repræsenteret, regelsættene kan være meget forskellige, så læs
retningslinjer og søg råd hos din samrådsrepræsentant.

TRYG fonden
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.

Andre Puljer og Fonde
De er meget afhængige af det aktuelle projekt.

Kasserermødet
Efterhånden en fast tradition, og her i 2018 bliver det d. 8 maj, i Vanløse
Indbydelse kommer, husk at tilmelde, og traditionen tro bliver det folkene fra sekretariatet der er
oplægsholdere.
I år er det særligt vigtigt at komme, vi skal i gang med et nyt system til erstatning for Interbook, og
det vil blive gennemgået på mødet.

Parkbrugerråd og Lokalplaner
Vi ser at finde lokale repræsentanter til Parkbrugerråd, og skimmer lokalplaner.
En måde at sikre gode forhold i vores nærområder.
Vi har nu også fået en oversigtover hvornår de forskellige planer kommer i behandling.
For tiden er vi i gang med Assistens Kirkegård og Lersøparken.

Friluftsrådet
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 februar til september 2018), og rådgive kommunerne om etablering af nye natur- og
friluftslivsområder. I denne forbindelse gjorde vi 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 lokalbestyrelsen 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 udfoldelse og friluftsliv.

TV- Lorry
Vi følger arbejdet i TV Lorry repræsentantskab.

Kulturhavn
Kulturhavn afholdes 24 – 26 aug. 2018.
Det kunne være dejligt nogle
spejdergrupperdeltager i 2018 eller
2019. Gerne sammen med andre
samrådsorganisationerne. Vi hjælper
gerne med kontakter.

Spejdernes lejr 2017
Samrådet havde koordineret borgmester besøgene, og der var besøg i alle fire underlejre.
En fin dag, og en af de tørre dage på lejren.

Kontakt :
BØRNE - OG UNGDOMSORGANISATIONERNES SAMRÅD I KØBENHAVN 2017
Organísation

Navn

Øvrige kontakter

Mail

Tlf.

Det Danske
Spejderkorps

Christian Eggert
Jørgensen

Formand
Det grønne råd

christian@eggert.dk

32 59 63 12/
40 38 08 72

Det Danske
Spejderkorps

Sune Vuorela

Næstformand

sune@vuorela.dk

40 80 88 00

Det Danske
Spejderkorps

Martin Duus

Folkeoplysningsudvalg

Duus.martin@gmail.com

32 97 98 45/
22 93 02 10

KFUM Spejderne

Svend Erik
Fangel -Pedersen

Friluftsrådet
Kbh.

Svend-erikfpedersen@kfumspejderne.dk

32 51 52 94/
21 72 33 49

KFUM Spejderne

Vakant

De grønne
Pigespejdere

Beth Enevoldsen

Kasserer
Repræsentant TV Lorry

enevoldsen@familie.tdcadsl.dk

40 68 12 80

De grønne
pigespejdere

Vakant

DUI – leg og Virke

Ann Urbrand

urbrand@dui.dk

39 20 05 03 /
20 68 68 42

DUI – leg og Virke

Gunleif Joensen

gunleif@gmail.com

22 79 69 18

KFUM og K
i Danmark

Bjarne Petersen

Bjarne-emil@petersen.mail.dk

50 35 32 02

FDF

Emil Gaarde

gaardee@gmail.com

29 80 67 59

FDF

Lasse Nybo

lassenybo@gmail.com

26 18 23 77

FDF

Henrik Nord

Henrik@nord.dk

61 24 02 61

Danske Baptisters
Spejderkorps

Ditte Gårdhøj

ditteskarhoj@hotmail.com

22 37 53 74

Suppleant til
folkoplysningsudvalget

