
 

Børne- og ungdomsorganisationernes samråd i Odense kommune 

  
 

Stadionvej  47, 1. sal 
5200 Odense V 

 

Referat af Samrådsmøde onsdag den 21. oktober kl. 19:30  

 

1. Siden sidst - ikke noget videre, men lidt med puljefordeling til DGI og andre 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst - 3. marts - ingen bemærkninger 

 

3. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget v. Niels/ Jens Jørn - der har været en del møder - 

frivilligbevis kan gives til de frivillige i forbindelse med jobsøgning mv.- hentes på nettet 

ved Folkeoplysningsudvalget. Ønsker er optaget i Fritidspolitik 2021-25. Initiativsag om 

idrætsudvalg. Alle foreninger skal dog stå sammen og dermed stærkere, så man undgår 

splittelse. Svømmehaller skal nu gøres rent af brugerne (foreninger) selv - det er ikke så 

smart i disse Coronatider… Forslag om omfordeling af puljemidler til Coronastøtten. 

Aktivitetsplan for 2020 skal tilpasses inkl. aflysninger pga. Corona. Der er lavet et 

samarbejde med SIKO/BUS/Aftenskoler, at der må være et kursus i konflikthåndtering for 

alle foreninger i Odense kommune + aftenskoler - 2strenget kursusrække fx 2 hverdags 

aftener + nogle lørdage. E-sport tilbydes flere steder. Ny rådmand skal deltage i næste 

Folkeoplysningsudvalg - gammel FDF’r. 😊 Kampagne materialet vedr. røgfrie 

kommunale boldbaner ”Røgfrit Odense”. 

 

4. Nyt fra korpsene - DDS har haft Divisionsrådsmøde i august, Korpsrådsmøde afholdes 

forskellige steder i landet med max 50 personer hvert sted og via storskærm. 

Gruppelederen har nu ikke stemmeret i bestyrelsen. Ungdomsøen er besøgt i forbindelse 

med en ledertur. Nordeafonden gav støtte (13.000kr.) til transporten dvs. bus + færge. 

Den første lørdag hver måned er der ”åben ø” på Ungdomsøen. Mad skal bestilles lang 

tid i forvejen. Den gamle Højbjerg motorbane er nu ”ledig”. FDF landslejr 2021 er 

udskudt til 2022, digital landsmøde, arrangementet ”Gry” er Corona aflyst. Udendørs 

aktiviteterne er oppe at køre igen. 

Baptistspejderne i Odense City - har holdt ”ulovlig” spejderaktivitet i anledningen af 

Dronningens fødselsdag d. 16. april - dvs. ét søskendepar + Lise mødtes for at plante 

hyacinter i de udendørs krukker ved Baptistkirken - dette blev påtalt af menighedsrådet, 

korpschef og Odense Kommune pga. et Facebook opslag… Lidt samarbejde med 

Hollufgaardspejderne. Nye spejdere er kommet til. Satser på at Korpsets 90 års 

jubilæumslejr afholdes i juli 2021 efter aflysningen i år. Kredsen fylder 90 år i 2021 og 

håber også, at det kan fejres. Nyt arbejdsmateriale i korpset er udviklet og er ved at blive 

implementeret. 

Hollufgaardspejderne - der er fortsat liv og enkelte nye spejdere. 



DUI - leg og virke - landsmøde afholdes online via Teams- delt i 2 - forhåbentligt kan de 

holde fysisk landsmøde til foråret. 8 børn + få voksne. 

Landslejr udskudt helt til 2025. August weekendtur ved Vejlby Fed. Ingen indtjening pga. 

aflyste julearrangementer. Nyt tiltag ’beautytøser’ - creme, shampoo osv. 

Korsløkkeafdeling - fællestur til Egeskov med DUF-midler.  

KFUM Danehof + Fionia - ny distriktschef. Landslejr 2021. Landsmøde i Fredericia blev 

lukket med meget kort varsel. Topmøde måske i november. 

Distriktsmøde. Vi er nødt til at tro på en ny ”normal hverdag” snart. 

 

5. Fremtidige tiltag - næh, ikke lige på beddingen pga. Corona. Tilskud til PR - Karin sender 

ud til alle. Bon for udgiftr til Sekretariatshjælp sendes snarest til Karin. Evt. kan man 

oplyse, hvor mange afdelinger/grupper der i kommunen. Evt. opdatere fællesfolder, som 

blev lavet som indstik til bogen udleveret til nye borgere i kommunen. 

 

6. Næste møde - nytårsmøde kl. 18:00 den 9. februar 2021 ved City Bowling. Karin booker 

og Jens- Jørn indkalder. 

 

7. Eventuelt - Fredslys er aflyst i år. 

 

Således opfattet af referenten Lise. Sendt via mail d. 23. november. 


