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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 
 

Møde nr. HB #1, 2015  

Vært: Anna Vistesen 
 

Referent: Mette la Cour og Morten Frouvne Vincentz 
 

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN 
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), 
Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Per Albert Bergmann (pb), Amalie Kyndesen (ak), Marianne Thisgaard (th), 
Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen (eba)  
 

LEDERGRUPPEN 
Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk), 
Morten Krogsgaard (mk) 
 
STABEN 
Heidi bak Nielsen (hbn), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Anna B Vistesen (abv), Anders Flensbrug 
Trankjær (aft), Brian Karstensen (bk). 
 

Mødedato: 23.-24. januar 2015  
 

Mødetid:  Fredag 20.00 til  
lørdag 19.00 

Sted: Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 Kbh V. 
 

Beskrivelse: Dagsorden er tilgængelig på Leder.FDF.dk ugen op til mødet. 
Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen på Portalen på Leder.FDF.dk ugen før.  
 

Program: Fredag 
20.00 HB møde (2,5t) 
22.30 Natmad 
 
Lørdag 
08.00 Morgenmad 
09.00 HB møde (1t) 
10.00 ÅBENT HB møde (2t) 
Tema: strategi for FDFs udviklingsmål ”FDF i samarbejde” samt FDFs ambition. 
12.00 Frokost - også for tilmeldte gæster 
13.00 HB møde (2,5t) 
15.30 Pause 
16.00 HB møde (3t) 
19.00 Middag 
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Dagsorden, HB-MØDE, januar 2015 

V
ejledn

in
g 

T
id/m

in
. 

P
u
n
kt/an

svar 

1. Protokol     

          
   

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 5 MFV 

Referat fra seneste HB møde vedlagt som bilag. 

Behandles ikke da det allerede er mailgodkendt. 

 
Iab.  
 

   

1.2 Fastsættelse af dagsorden  5  

Eventuel optagelse af ekstra punkter.  

 
Iab 
 

   

1.3 Årshjul O 5 MFV 

HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. 

Der ønskes evt. kommentarer på formen. 

 
MFV indledte. 
Flere faktuelle data er sat ind samt antydning af orienteringspunkt eller debatpunkt. Dokumentet 
opdateres løbende og er altid på som baggrund. 
Der har været en drøftelse på FU, om hvordan bør anvendes: I afslutningen af HB-møderne tages 
dokumentet frem og der kigges på det kommende møde. 
Initialer rettes til navne for at undgå misforståelser. 
 
Replikker på form og indhold: 
- HB tog positivt imod formen. 
- Vedr. temadebat om implementering AUG15. Bør det komme på dagsordenen tidligere, måske 
allerede til marts tage en indledende drøftelse? Det giver god mening at runde den over flere 
omgange. FU revurderer dette. 
- Eksisterende strategier bør også genbesøges i denne HB periode indsat i ny skabelon. FU 
kommer med udspil på dette. 
 
Årshjulet blev taget til efterretning. 
 

   

1.4 Siden sidst O  10 MS 

Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de 

væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. 

 
1) Nye ansatte omkring bordene hos staben og administrationen. Kombinationsstilling med 

SH – Simon Stagis. Vi er opmærksomme på vanskeligheden ved at være ”delt”. Simon 
arbejder med uddannelse i FDF. Vi har haft besøg fra Annas barselsvikar, Nanna Kjølholt. 
Vi er et godt hold, men der er ikke samme baggrundsviden iblandt os. Det kræver en 
opmærksomhed. Nanna starter d.2/2-2015. 

2) Første tid efter landsmødet med mange landsmødevedtagelser. Vi har brug for tid til at 
gøre tingene klar, som skal ud efter LM.  

3) Hilsen fra Egon Andsbjerg, som tak for opmærksomheden ved hans 90 års fødselsdag. 
Hilsen fra Henrik Stubkjær i forbindelse med hans biskopvielse. Hilsen fra Dronningen. Og 
der er fremlagt en række julehilsener til FDF. 
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1.5 Nyt filområde FU og HB O 5 MFV 

Der er ifm. Januar-mødet oprettet nyt filområde for HBs filer. Der er fremsendt individuel information til 

de 11 HB medlemmer med vejledning. Principielle spørgsmål kan stilles og om muligt besvares. Ellers 

håndteres support individuelt er det planen. Alle bilag fra marts-mødet er alene at finde i det nye 

filområde. Filer kan tilgåes fra alle platforme: computer, tablet og smartphone. 

 
Alle HBer har modtaget mail med informationer.  
Fra næste møde ligger alle filerne her.  
God vind hver især. 
 

   

2. HB-dagsorden    

    

2.1 LM2014 evaluering D 30 MFV 

HB præsenteres for en evaluering af FDFs landsmøde 2014, blandt andet foretaget blandt FDFs kredse 

og LM-deltagere. Der tages stilling til om evalueringen giver anledningen til at ændre grundlæggende 

på afviklingen af FDFs landsmøde i 2016. 

Indstilling: 

Det indstilles at HB på behandlingen januar 2015 vedtager om LM2016 fortsat skal placeres på 

Hotel Nyborg Strand eller om alternativer skal bringes i spil. Er dette tilfældet skal der arbejdes 

med beslutning oplæg til marts mødet. 

Det indstilles endvidere at indeværende evaluering genoptages på HB møde januar 2016 sammen 

med en generel procesplan for FDFs LM2016 forud for fx udarbejdelse af og vedtagelse af LM-

budget marts 2016. Øvrige ændringer skønnes mindre vidtrækkende og kan således udrulles 

senere i processen frem mod LM 2016.  

Fra HBs behandling: 

JKK/MFV indledte.  

Det er interessant med en evaluering, da vi ikke tidligere har haft tradition for det.  

MFV har udarbejdet rapporten og høstede ros herfor.  

Der er tre kategorier af de kvantitative  surveys: 1) Repræsentant for egen kreds 2) repræsentant 

for anden kredse og 3) ikke deltagende kredse.  

 

Vi skeler til hvad de øvrige samrådsorganisationer foretager sig, men må også erkende at FDFs 

plenums landsmøde afviklet over en hel weekend stiller øgede krav til rammerne. KFUM og K er 

på Nyborg Strand. DDS var i 2014 på Hotel Legoland. KFUM-spejderne flytter til Vejle i 

idrætshaller med overnatning forskellige steder – på egen foranstaltning.  

HB bemærker overraskende at prisen ikke betyder så meget, som det måske var forventet.  

Det bemærkes at få deltagere har indsendt ansøgning til Y’s-mens/kirke omkring økonomisk 

tilskud. Procentuelt høster en del af dem der søger tilskud via dette.  

HB egne forberedelse op til LM:  

Forslag: Kan vi nå at dele slides op oplæg inden LM, så vi er klædt på til, hvad vi går på med. Så 

kan vi bedre binde tingene sammen. Kan vi lægge det ind i tidsplanen? Svar: Det vil vi huske 

næste gang ja. 

Det elektroniske bilagsmateriale og online beretningen er taget rigtig godt imod i evalueringen. 
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Program: 

Ikke de store afstikkere i forhold til programmet.  

Foredraget deler vandene – mest i forhold til karakteren på de efterfølgende spørgsmål. Vi kan 

ikke ramme alle målgrupper med denne type oplæg. Det er den præmis vi går til LM på.  

Økonomi: 

Prisen bliver vi udfordret på. Dette vil forstærkes når fx KFUM-spejderne formentlig agter at gøre 

landsmødet gratis næste gang (excl. forplejning og overnatning). Det kommer der spørgsmål til 

også i FDF.  

Service: 

Flere bemærkninger ang. personalet på hotellet og deres service. Dette vender vi tilbage til 

hotellet med.  

Indstillingerne følges med nedenstående pasus: 

HB bad ledelsen optage en forhandling/drøftelse med Hotel Nyborg Strand om ændring på visse 

dele af aftalen og i nogle vilkår med henblik på placering af LM2016 der igen. Først når vi kender 

dette tages en aftale for 2016. 

Dette følges op af en nyhed. HB efterspørger om vi kan skrive i nyheden at vi f.eks. var flere 

delegerede i salen? At vi har holdt deltagerantallet. Det er også værd at fortælle om vores unikke 

landsmøde med en god debatkultur. 

    

2.2 HBs forretningsorden B  120 JKK 

 

HB skal jf. årshjul vedtage en forretningsorden for arbejdet i den kommende HB periode. Der fremstilles 

bilag med udkast udarbejdet af FU. Af bilaget fremgår ligeså hvordan punktet foreslås behandlet på 

mødet. 

1. Behandling fredag 21.30-22.30. 

2. 2. Behandling lørdag 17.30-18.00 

 

Indstilling: 

FU indstiller at HB drøfter og vedtager fremlagte forretningsorden med 4 underliggende 

retninglinier om hhv. åbenhed, arbejdsform, ledelse og økonomi. 

Punktet blev behandlet uden staben og alene med general og adm. chef som tilstedeværende 

blandt de ansatte. Der var generel tilfredshed med at skære selve forretningsordenen til og samle 

mere vidtrækkende forhold i underliggende retningslinier. Alt er åbent. 

 

HB vedtog forretningsorden samt retningslinier vedr. åbenhed og vedr. arbejdsform. 

Retningslinier vedr. ledelse og vedr. økonomi behandles på et af de kommende møder. 

HBs gruppe på Facebook drøftes og evalueres på maj mødet. 

 

HB vedtog at tage forretningsordenen på dagsordenen hvert år i januar måned mhp revidering. 

Der er antydet nogle emner som ønskes drøftet evalueret januar 2016, disse påføres årshjulet. 
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2.3 FDF og skolerne O 15 MS 

Processen omkring samarbejdsaftaler mellem FDF og skolerne præsenteres og drøftes. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning samt beslutte sig for, hvem der skal 

være med til samtalerne med de enkelte skoler. 

Samarbejdsaftaler ml. FDF og skolerne:  

Ide vokset ud fra et forstandermøde – god måde at sikre dialog om, hvad vi vil med hinanden. 

Bilaget fortæller med få ord om, hvad samarbejde og relation mellem skolerne er.  

Og forskellighederne i samarbejdet med skolerne vil vi gerne fastholde.  

Ingen standard i tilknytningen i forhold til bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskaber m.v.  

Replikker fra HB: 

- Det giver god mening for det tilknyttede HB-medlem at deltage i den dialog med skolen, som 

man er tilknyttet til.  

- Det vil virke mystisk, at HBs bestyrelsesmedlem (eller det af HB udpegede medlem) ikke sidder 

med i snakken omkring samarbejdsaftaler. 

- Der tænkes i fysiske møder. Og det skal gøres ordentligt med gode snakke ellers vil det ikke give 

værdi. 

- Vi beslutter, hvem der skal sidde med i snakkende, efter vi har vedtaget, hvem der har kontakt til 

hvilke landsdele.  

Beslutning:  

Vi har de udpegede HB-repræsentanter med i samtalerne mellem FDF og skole. 

   

2.4 FDF og landsdelene O 15 BSK 

Processen omkring samarbejdsaftaler mellem FDF og landsdelene præsenteres og drøftes. 

Indstilling: 

Dette bilag handler om at få afstemt forventninger til tidsplanen. 

Status fra Staben i forhold til samarbejdsaftaler: 

- Det vigtigste er snakken rundt om bordet og afstemningen af disse. 

- Forskelligt om det er huskeseddel eller dynamisk redskab.  

- Det, der står i aftalen skal passe med virkeligheden.  

- LDL er meget forskellige – nogle steder er det en kontrakt, andre steder en 

forventningsafstemning.  

MS/BSK: 

Op mod sommeren vil ledelsen tage en runde til landsdelsledelserne for at komme tættere på 

dem og i dialog med dem. Her tænkes ikke HB-deltagelse.  

Replikker fra HB: 

- Det giver god værdi for HB-medlemmet at sidde med til snakken om samarbejdsaftalen.  

- God idé med turné rundt til landsdelsledelserne – kunne man gøre det før samarbejdsaftalerne? 

Ved den endelig udarbejdelse er det en god idé at HB-medlem sidder med.  

- Vi sætter gang i processen ved marts-mødet, og den bliver lukket i løbet af forsommeren. En 

længere proces kan give det mere vægt og værdi og synliggøre vigtigheden af papiret.  

- Snakken giver landsdelsledelserne rum til refleksioner om, hvad de kan, vil og ”må”. 

- Lad os have åbenhed omkring samarbejdsaftalerne og deres værdi.   
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- Tiden har ændret sig – nu er behovet ikke længere det samme i forhold til en kontrakt. Nu er 

samtalen og forventningsafstemningen i centrum.  

Opmærksomhedspunkt, at strategikonceptet (Fordi vi ikke er kommet hjem med en konkret 

handlingsplan) giver landsdelsledelserne udfordringer i forhold til udarbejdelse af 

landsdelsledelsernes egne handlingsplaner, som skal sendes ud inden landsdelsmøder.  

Beslutning 

Vi følger processen som beskrevet, men uden HB-deltagelse på turnéen.  

Vi skal i dialog med dem, hvis samarbejdsaftaler udløber i marts. 

  
 

  

2.5 Oplevelsesår 2015 O 20 BSK 

Statusbilag fremstilles til HB til orientering. 

 

Indstilling: 

HB bedes tage denne status til efterretning. 

BSK/MLC orienterede: 

- Strukturen på oplevelsesåret er blevet anderledes end det vi regnede med. Fokusområdet er ikke 

ændret.  

- Styregruppen har haft første møde med fokus på forventningsafstemning, brainstorm og 

arbejdsbeskrivelse. Oplevelsestræ som samtaleværktøj. Vi sigter mod at give de bedste oplevelser 

– men ikke nødvendigvis de største.  

- Arbejdsgruppen sætter rammen og vender tilbage til HB. 

 

Taget til efterretning 

   

    

2.6 Kalender 2016 O 10 MFV 

Der runddeles på mødet en kalender 2016 til HBs orientering.   

Efter HB mødet offentliggøres forbundets kalender på FDF.dk. 

 

Kalenderen fremstilles som orientering til HBs godkendelse.  
I HBs nye ”gruppe” kommer der en kalender, som kan synkroniseres ud.  
 
Kalenderen er godkendt.  
 

   

    

2.7 Strategi for U-mål FDF i Samarbejde  D 90 BSK 

LØRDAG 10.00 ÅBENT PUNKT. 
 

Fremstilling af udkast til strategi for udviklingsmålet ’FDF i samarbejde’. En arbejdsgruppe med tre HB 

medlemmer og BSK har siden sidste HB møde behandlet emnet.  

Der ønskes politiske tilkendegivelser således at arbejdsgruppen kan færdiggøre bilaget til HBs 

vedtagelse i marts. 
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Indstilling 

Der indstilles til, at der på HB-mødet i januar bliver en debat og prioritering/valg af indsatserne i 

strategien, og at der gives feedback på strategiens øvrige indhold til arbejdsgruppen. 

PB gav status – bidrag fra BSK: 

- Arbejdsgruppen har været mødtes to gange, siden sidste HB-møde.  

Først gennemgang af nu-situationerne, herefter gruppearbejde.  

 

HBs behandling: 

- Ros til gruppearbejdet.  

Der indgik en række kommentarer og bemærkning til de forskellige ”nu-situationer”. BSK har taget 

referat/noter og reviderer disse sammen med arbejdsgruppen 

Opsamling på gruppearbejdet: 

- Vi skal både være ambitiøse og realistiske. Brug det kritiske ressourceblik!  

- Handlinger – tænk også i eksisterende strukturer – skoler, udvalg, landsdele, kan de løfte med?  

- Ikke opfind nyt bare for at opfinde nyt.  

 

BSK forklarede processen herfra  

Handlingsplan bliver udarbejdet på en stabsdag, så kommer det til arbejdsgruppen.  

Diverse Input: 

- Diskussion om, hvorvidt der manglede et niveau i kommune-delen med at øge viden i forhold til 

DUF og foreningspolitik.  

- Skolereformens muligheder for FDF – skal vi slå det sammen og skrive noget om at FDFs 

kompetencer skal sættes i spil.  

- Kirkens fokus på børn og unge: Del op i indsatsområdet: 1) Aktiviteter og koncepter 2) 

Uddannelse og inspiration.  

Opsamling og afrunding: 

Til marts kommer det forbi HB igen, hvorefter handlingsplanen skal godkendes.  

Arbejdsgruppen skriver papirerne igennem inden 24. februar.  

Herefter sendes råudkast til HB, så det kan bruges til at besvare spørgsmål på landsdelsmøderne.  

2.8 FDFs ambition D 30 MS 

LØRDAG ca. 11.30 ÅBENT PUNKT. 

HB drøfter forventninger og ideer til kommunikation / eksekvering af FDFs nye ambition. Ledelsen 

viderebehandler dette. 

Indstilling: 

HB skal komme med ideer til, hvordan ambitionen ønskes kommunikeret samt input til, hvordan 

punktet ønskes behandlet på fællesmødet i marts med landsdelsledelser og skoler, således at der 

på dette møde kan besluttes det videre arbejde. 

MS indledte og modtog replikker: 

- Vi skal ikke tænke i aktiviteter for at nå vores ambition. Vi skal tænke i, hvordan vi fortæller og 

kommunikere om den. Formanden bad om, at der blev lavet en proces.  

- Vi kan godt sige til en pilt, at nu arbejder vi med ambitionen. 

- Kommunikation af ambition skal ses både indadtil og udadtil. Der skal være forskel – nogle skal 

arbejde med den og andre skal modtage den.  
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- Forslag om en kampagnekommunikation i starten?  

- Vi skal tænke os om i forhold til det kommunalpolitiske niveau, så vi ikke lover noget på 

ledernes vegne. Primær fokus på kredslederen og så kan landsforbundet skrive lidt til aviserne, 

som ikke rammer tilbage. 

- Skal vi bruge krudt og penge på en kampagne med profilmateriale, så den kan stå stærkere?  

- I hvor høj grad vil vi vide, om det lykkedes at bære ambitionen ud? Vi kan lave en måling nu og 

om et par år. Vi kan måle på kendskabet til ambitionen og igen om 2 år. Vi kan også måle på 

fortællinger 

- Fokus på kredsledelsen, så de kan uddanne bestyrelse og lederen. Noget, som vi kan stå ved er 

FDF, når vi er ”civile”.  

- Kredsene længtes efter materialer, fysiske ting, noget man kan hænge op…  

Procesforslag: 

Kan vi have en todelt behandling i marts 1) Holdningdebat 2) Konkret forslag til kampagne m.v.  

 

Mange kredse deltog ikke på LM, og de spørger til de samme ting, som kredsene på LM gjorde. 

Hvad er ståsted, hvorfor står der ikke kompetencer m.v. Det skal hele tiden italesættes, så vi er 

klare i spyttet på, hvad vi går frem med.  

Vi skal bruge hele paletten! Email-signatur, kreds-CMS – meget kan vi gøre nu og starte i det små. 

Formuleringerne op til landsmødet kan sagtens bruges af os alle. Lad os komme i gang!  

Kommunikationsplan laves til martsmødet og behandles der.  

Elementer vi allerede kan bringe i spil: 

- Klip/Video på HB facebookgruppe om, hvad vi nu har besluttet, så kredsene kan se, at der sker 

noget.  

- Formandens mundtlige oplæg og den kronik, vi har i spil, fortæller alle de ting, vi efterspørger.  

De sendes rundt som interne dokumenter.  

Spm: Kan vi få en brandingekspert som virksomhedspraktikant? 

Vedtaget 

Der vedtages kommunikationsplan på martsmødet, og derudover er der dialog med 

landsdele og skoler om deres input og bidrag. 

Vi kommunikerer ud allerede nu, hvad der sker til marts. 

    

2.9 Introduktion til FDF som organisation O 30 MS 

HB har anmodet om en introduktion til FDFs organisation og den generelle organisering af ansatte, 

kontakt til udvalg. Ledelsen præsenterer dette. Der udleveres bilag på mødet hertil og henvises i øvrigt 

til ledelsesrapporten som i anledningen er skrevet med en øget generel introduktion på udvalgte emner 

og forhold. 

 

MFV gav intro til hhv. FDFs struktur og til model for strategikonceptet. 
MS gav intro til FDFs organisation. 
BSK introducerede mere i detaljer kredsudviklingen. 
 
HB takkede for orienteringen og introduktionen og bemærkede den positive energi. 
HB bad ledergruppen overveje hvordan HB skal holdes ajour på kredsenes status i noget både 
kvantitativt og kvalitativt. De løbende analyser der kan bruges i den strategiske udvikling af FDF. 
 
Introduktionerne blev taget til efterretning. 
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2.10 FDFs repræsentationer B  30 MS 

Drøftelse og vedtagelse af en repræsentationsliste gældende for den kommende HB periode. Sammen 

med dette punkt vedtages de enkelte HB medlemmers fokusområder. 

 

Indstilling: 

FU indstiller at HB fordeler repræsentationerne imellem sig og offentliggøre listen på FDF.dk 

efterfølgende.  

 

HB gennemgik skole repræsentationen og gav sparring til generalens fortsatte afklarings og 

opfordringsarbejde.  

Fordeling af landsdele: 

LD1: Amalie 

LD2: Ejner 

LD3: Christian 

LD4: Kim 

LD5: Per 

LD6: Lars 

LD7: Marianne 

LD8: Anne Katrine 

Det bør overvejes at indføre en backup på LD kontakten.  

Fx var Ejner villig til at dække LD1 + LD3 sekundært etc. 

Samrådet: Amalie indsættes her som HBs repræsentant. 

CUR: Anne Katrine blev valgt. 

Danske Kirkers Råd: Anne Katrine blev valgt. 

Friluftsrådet: Her indsættes friluftsudvalget fremover. 

SUK: MS drøfter dette med de nuværende. Det vurderes om KR udvalget ikke bør indsættes her.  

 

HB medlemmers deltagelse i udvalg. Både Kim og Anne Katrine ønsker at forblive på menigt 

mandat i deres respektive udvalg.  HB accepterede dette. KKR forbliver i IU. AK forbliver i 

kristendomsudvalget. 

Der gøres status på repræsentationslisten på de kommende møder ind til vi er i mål. 

   

2.11 Ny lagerhal på Sletten B 15 PJ 

HB skal godkende et byggeprojekt og en finansiering af en ny lagerhal, som skal opføres på Slettens 

område 2K-2015. 

Indstilling: 

Det indstilles at HB godkender den samlede økonomiske ramme på kr. 2.000.000,- til opførsel af 

en ny lagerhal. 

PJ redegjorde for historikken og beskrev kort materialebruget ifm. opførelsen.  

Størrelsesmæssigt bliver den 600 m2 hvilket vurderes at være fremtidssikret. 

Priserne er max priser. 

AFW bemærkede at der regnskabsmæssigt er hensat t.kr 1.843 til lagerhallen. 

HB vedtog den økonomiske ramme på genopførsel af ny lagerhal. 
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2.12 Legens Dag B 20 MS 

Evaluering af LD2014 med anbefalinger om LD2015 og LD2016. 

 

Indstilling: 

HB skal tage evalueringen til efterretning samt beslutte sig for, om der skal afvikles Legens Dag i 

2015 og 2016 og med hvilket fokus. 

 

Den primære drøftelse gik på hvordan man kan gøre konceptet mere fleksibelt så det kan tilpasses 

lokale forhold. Dette vil være på bekostning af kampagnedelen og styrken i dette. 

 

HB tog evalueringen til efterretning.  

HB vedtog endvidere at afvikle Legens Dag 2015 med drejet fokus så begivenheden gøres mere 

fleksibel ift lokal tilpasning.  

Punktet Legens Dag tages på bordet igen i januar 2016 mhp fastlæggelse af legens dag 16. 

   

2.13 Udvalg    

    

2.13.1 Godkendelse af kommissorier    

    

2.13.1.1 Økonomifølgegruppe B 20 AFW 

 

AFW gennemgår udkast til kommissorium for en økonomifølgegruppe som skal arbejde 

frem mod næste LM. 

 
Indstilling: 

HB bedes drøfte og vedtage kommissorium. 

AFW redegjorde for udkastet til kommissoriet både indhold og sammensætning. 
Det roses at der sættes fokus på økonomi således at HB får en bred indføring og forståelse for 
FDFs økonomi.  
Gant-kortet tænkes vedlagt som statusbilag løbende på HBs møder. 
LP indtræder gerne som fast HB medlem udover AFW. Blev valgt af det øvrige HB. 
Øvrige HB medlemmer kan byde ind på deltagelse i specifikke emner. 
 
HB vedtog kommissoriet.  
LP og AFW deltager som faste medlemmer udover MFV. 
 

   

2.13.1.2 Bandskole B 10 BSK 

BSK gennemgår udkast til kommissorium for nyt udvalg Bandskole-udvalget herunder 

skal godkendes formandsemne. 

 

Indstilling: 

Ledergruppen indstiller til HB at godkende oprettelse af udvalget, vedtage kommissorium samt 

godkende formand. 

Kommissoriet blev vedtaget. 
Formand blev godkendt. 
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2.13.1.3 Fællesudvalg for FDF-skoler B 10 MS 

Udkast til kommissorium og forslag til formandsemner fremstiles til HBs behandling. 

 

Indstilling: 

HB skal godkende det videre arbejde med at lave kommissorium for fællesudvalget                                              

for FDF-skolerne samt navneforslag til formand for udvalget. 

HB godkendte det videre arbejde og forslag til formand.  

Endeligt kommissorium laves i samarbejde med kommende formand 

   

    

2.13.1.4 Legeudvalg    

Ifm. nedsættelse af nyt legeudvalg efterlyses formands-emner. 

 

HB gav sparring herpå. 
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2.14 Eventuelt 
 
Iab. 
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