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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 
 

Mødedato: 11. november – 12. november   

Vært: TH 
 

Mødetid:  Lørdag kl 19.00 - 20.15. samt 
søndag 09.00 - 16.00 

 

Referent: Christina Gro Hansen 
 

  

Andagt: Lørdag: AK 
Søndag: CSB 
 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN 
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), 
Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Lene Thanild Schøler (lts), Søren Rejkjær Svendsen (srs), 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) 
 
STABEN 
Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Anne Kathrine Muldbjerg (akm), Rasmus Bach Ottosen 
(rbo), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo 
(ln) 
 

Sted: Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg. 
 
Beskrivelse: 

 
Dagsorden er tilgængelig på FDF.dk ugen op til mødet. 
Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen fredag i ugen før. 
 
Mødestart lægges så det med al rimelighed er muligt at komme fra den anden ende af landet.  
 
 

Program: LØRDAG 
19.00: HB-møde, besøg af mærkeudvalget 
20.00: Aften hygge med Arenamedlemmer 
 
SØNDAG  
09.00: HB-møde 
12.00: Frokost 
12.45: HB-møde, herunder kaffepause 
16.00 HB møde slut 
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Dagsorden, HB-MØDE # 

1. Protokol  
          

1.1 Referat fra sidste HB-møde 
 
Referat er mailgodkendt. 
Eventuelle bemærkninger noteres her. 
 

1.2 Fastsættelse af dagsorden 
 
Eventuel optagelse af ekstra punkter. 
 

1.3 Årshjul 
 
HBs a ̊rshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. 
Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder.  
 

1.4 Siden sidst 
 
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. 
 
2. HB-dagsorden 
Lørdag fra 19.00-20.00 

  
2.1 Profil – mærkearbejdsgruppen 

Der fremsættes et bilag med anbefalinger fra mærkearbejdsgruppen. Styregruppen har allerede 
behandlet forslagene. Derudover orienterer arbejdsgruppen også om deres øvrige arbejde og 
overvejelser. Bilaget indeholder også lidt data og salgsstatistik m.m. 
 

2.2 Profil – beklædning 
Der fremsættes et bilag med orientering om beklædningsgruppens arbejde og de principper, de 
arbejder med.  
 

2.3 Midtvejsdebatten 2017 
HB foretager en umiddelbar opsamling og evaluering af afviklingen af midtvejsdebatten 2017. 
Eventuel efterbehandling sker på et kommende HB møde. 
 

 
 
Søndag fra 9.00-12.00 – staben tager hjem herefter 
 

2.4 Position LEG 
HB præsenteres for et positionspapir for LEG. 
Der gives både holdningsmæssig og sproglig kommentarer som indarbejdes i det endelige forslag. 
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2.5 Unge i FDF 
HB præsenteres for en skriftlig status på alle de initiativer der pt foregår ift. unge i FDF.  
Bilagets formål er at skabe et overblik for HB. 
 

2.6 Familiearbejde i FDF 
HB præsenteres for en status på alle de initiativer der pt foregår ift. familiearbejde i FDF.  
Bilagets formål er at skabe et overblik for HB. 
 

2.7 Legens dag 2018 
HB modtager bilag med indstilling vedr. Legens Dag 2018. Det bliver i stil med LD17 således at 
der både kan afholdes interne kredsarrangementer og mere eksternt rettet kampagneaktiviteter. 
Til drøftelse og vedtagelse. 
 

2.8 Lederkursus 2018 
HB vedtog på sept17 mødet at deltage på Lederkurset 2018 i et eller andet omfang. HB nedsætter 
en lille arbejdsgruppe som sammen med lederkursusledelsen tilrettelægger HBs deltagelse. 
 

                          2.9 Arena 
 
Behandling og godkendelse af en række Arenaemner: 
 
2.9.1 Kommissorium for Legeudvalg 
Til behandling og vedtagelse. 
 
2.9.2 Formand for legeudvalg 
Prioriteret opfordringsliste vedtages. 
 
2.9.3 Formand for uddannelsesudvalg 
Prioriteret opfordringsliste vedtages. 
 
2.9.4 HBs kontakt til udvalgte udvalg 
HB tager en første drøftelse af deres kontakt til de arenaudvalg som enten arbejder med 
ambitionens fire søjler eller udgør et af de tre fora (uddannelse, internationalt, skoler)  
Nov17 drøftelse. Jan18 drøftelse og vedtagelse. 
 
Indstilling 
HB skal drøfte emner til formandsposten samt godkende foreløbige opgaver til et kommende 
kommissorium 
 
 
Søndag fra 12.45-15.45 
 

2.10 LM opgaver 
 
HB modtager status på opgaver fra LM2016 
 

2.11 FDF Landsmøde 2018 
HB modtager indstilling på den første behandling af navne og opfordringer til funktioner på FDFs 
landsmøde 2018. Hhv. dirigent, foredrag samt gudstjeneste. 
 

2.12 Besøg hos eRko 
HB foretager en drøftelse og en opsamling på de oplevelser, erfaringer eller læringspointer vi har 
fået med hjem fra besøget hos eRko i Slovakiet sept17. 
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2.13 15-års valgret 
FDF retter henvendelse til DUFs styrelse vedr. FDFs dispensationsanmodning. HB modtager denne 
til orientering og modtager endvidere mundtlig orientering ift. øvrige tiltag, der sker ift. 
udfordringerne om unge og valgret. 
 

2.14 Ejendomsstrategi 
HB modtager en midtvejsstatus fra styregruppens arbejde frem mod præsentation af strategien 
mar18. 
 
                          2.15 FDF og skolerne 
HB orienteres om og forbereder mødet med FDFs skoler på HB mødet jan18. 
 
                          2.16 Organisation og mødefora 
HB modtager de seneste organisationsdiagrammer samt en ny organisering af ansatte i FDF samt 
konsekvenserne heraf. Ledelsen modtager feedback herpå. 
 
                        2.17 55 Nord 
HB modtager en mundtlig orientering om kontakten fra FDF til 55Nord bl.a på en række 
administrative sager samt forholdet omkring profilvarer i restordre. 
 
                        2.18 KredsCMS 
HB modtager en afrapportering på IT projektet samt projektøkonomien.  
 
                       2.19 3Q økonomi 
HB modtager 3. Kvartalsopfølgningen på landsforbundets økonomi i 2017. 
 
                      2.20 HCT-fonden 
HB skal behandle og godkende tilskud til FDFeres ophold på Silkeborg Højskole. 
 

3. Faste punkter 

 

3.1 Ledelsesorientering 
Statusmails siden sidste HB-møde i august 2017.  
Formen på statusmails evalueres i januar 2018. 
 

3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget 
Fremstilling af FU referat fra 2. november 2017  
 

3.3 Næste møde 
Opsamling pa ̊ dette HB møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet mhp. næste HB møde.  
 

3.4 Eventuelt 

 


