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Referat af landsmødet i Samarbejdskomitéen for fred og sikkerhed den
7. februar 1981 på Slagelse gymnasium.

Landsmødet blev holdt i forbindelse med Landskonferencen for danske 
fredsfolk, som var arrangeret af Samarbejdskomitéen. Ca. 6o medlemmer 
deltog i landsmødet, heraf 12 repræsenterende medlemsorganisationer og 
25 repræsenterende lokale fredsgrupper.

Dagsordenen som beskrevet i vedtægterne §3 stk.g.

1. Valg af dirigent og referent:

Anker Scherning valgtes til dirigent og Garl Rosschou og Karsten Ronit 
valgtes .til referenter.

2. _Styrelsens beretning.

Villum Hansen, formand for Samarbejdskomitéen, aflagde på styrelsens 
vegne beretning. Han henviste til den udleverede, skriftlige beretning,, 
som udførligt gennemgår årets arbejde.
Han fremhævede, at det er væsentligt at få etableret et velfungerende 
samarbejde med fredsbevægelser i andre lande, først og fremmest de 
nordiske og lande som Belgien og Holland, og kom endvidere ind på 
problemerne i forbindelse med udgivelsen af bladet "Fred og Sikkerhed", 
som ikke helt har levet op til de forventninger, man stillede, da 
udgivelsen blev påbegyndt. Især har nr. 4- ikke været solgt og anvendt 
tilstrækkeligt. På denne baggrund stilles udgivelsen af et blad i bero 
indtil videre.
I diskussionen blev nødvendigheden af fremstilling af introduktionsmate
riale ikke mindst overfor fagbevægelsen fremhævet, og det blev oplyst, 
at en ny introduktionsfolder ligger næsten klar til trykning.Værdien 
af anbefalerkredsen diskuteredes, og det blev fremhævet, at denne spiller 
en stor rolle i det lokale arbejde, og det blev pålagt den nye styrelse 
udvidelse og anvendelse af anbefalerkredsen. Der var enighed om, at det
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ikke er ønskeligt, at styrelsesmedlemmer samtidig er medlem af anbe
falerkredsen. Samarbejdskomitéen opfordredes til at tage initiativ til 
erfaringsudveksling mellem de lokale fredsgrupper. Der arbejdes videre 
med dette forslag, evt. i form af regionale møder.

Beretningen blev enstemnigt vedtaget.

3. Økonomi:

Hanne Petersen kommenterede det uddelte regnskab, og oplyste, at Samarbejds 
komiteen nu har 956 medlemmer.
Regnskabet godkendtes enstemnigt.

b. Budget:
Der forelå ikke noget skriftligt forslag til budget, og Carl Rossehou 
oplyste, at det kun er muligt i almindelighed at budgetere for længere 
tid for driften af fredscenteret, og ikke for kampagnevirksomhed. Når 
der ikke blev fremlagt et forslag til driftsbudget, skyldes det, at 
der efter flytningen og med den udvidelse af aktiviteterne, der er 
lagt op til, er behov for at finde metoder til at sikre en stabil ind
tægt til driften af Fredscenteret, der både gør det muligt at ansætte 
en sekretær og at anskaffe nødvendige kontormaskiner. Det blev således 
forslået, at der arbejdes på oprettelse af en driftsfond, som kan ind
bringe ca. 15o.ooo kr. årligt. Styrelsen arbejder videre med de konkrete 
problemer i forbindelse med budgettet.

c. Kontingent:
Kontingentet fastholdes uændret, 2oo,- kr. for organisationer og loo,-
for enkeltpersoner, dog for pensionister og uddannelsessøgende kun 5o,-
kr. c

4. Fremtidig virksomhed. Fremlæggelse af arbejdsprogram:

Carl Rossehou fremlagde arbejdsprogram for den kommende periode. Der
afholdes i samarbejde med fredsbevægelserne i de øvrige nordiske lande /

/samt fagbevægelsen i Nordjylland en fællesnordisk konference i Ålborg 
om Norden som atomfri zone. Det skal foregå i Ålborg hallen i weekenden 
den 23-2Å maj. Op til konferencen skal der arbejdes med udbredelsen 
af en appel om atomvåbenfri zoner i samtlige Nordiske lande.
Den 21. juni gennemføres over hele Europa aktioner for atomfri zoner 
efter opfordring fra Bertrand Russel Peace Foundation i London. Der 
forhandles i øjeblikket med bl.a. Nej til Atomvåben, International Liga 
for Fred og Frihed og FN-forbundet om fælles initiativer i Danmark.
En væsentlig opgave for den nye styrelse bliver at forbedre servicen 
overfor medlemmer og lokale fredsgrupper samt at arbejde med udviklingen 
af anbefalerkredsen og oprettelse af grupper for freden i stil med det
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initiativ, som amerikanske læger har taget. Deres henvendelse til Carter 
og Bresnjev er et godt udgangspunkt til en kontakt til danske læger og an
dre grupper kan og skal også inddrages.
Forslaget til fremtidig virksomhed blev godkendt.

5. Indkomne forslag:

Der forelå ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand:

Villum Hansen genvalgtes med akklamation.

7. Valg af øvrigestyrelsesmedlemmer:

Der forelå en del forslag til nye styrelsesmedlemmer. Det siddende ar
bejdsudvalg pålagdes at kontakte de foreslåede og indhente accept. Der
efter vil liste overstyrelsesmedlemmer blive udsendt.

8. Valg af to revisorer:

De hidtidige revisorer - Bente Jørgensen, Slagelse og Niels Tofte DUF,- 
ønskede begge at trække sig.
Esben Suckiewitcz og Flemming Hougaard Kristiansen valgtes til revisorer 
for den kommende periode.

9. Eventuelt:

Der forelå intet til punktet.

Carl Rosschou 
referent

Karsten Ronit 
referent

Anker Scherning 
Dirigent.


