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Overskrift 

Medlemstal 2015 
 

Baggrund 

Hvert år i marts måned fremlægges FDFs medlemstal for HB.  

Her er de fleste kredse færdige med indberetning og vi kender tilnærmelsesvist landstotalen. 

 

Medlemstal har været behandlet lidt forskelligt fra år til år i HB.  

Yderlighederne har været fra de meget omfattende ’FDF i tal’ analyser til at man bevidst blot har taget årets 

tal ’til efterretning’. Sidstnævnte f.eks. i år hvor andet har fyldt på HBs bord; fx udviklingen af FDF 2.0 / projekt 

FDF eller planlægning af handlingsplaner med vækstfokus såsom ’kredsen i centrum’. 

 

Indstilling 

Det indstilles at HB tager medlemstallet til efterretning samt godkender nedenstående plan for opfølgning på 

medlemstallene gennem 2014.  

Der ønskes input fra HB på hvilke organisatoriske data eller andre data vi ønsker at analysere nærmere på. 

Både hvad vi vil vide og hvorfor vil vide det. 

HB godkender også kommunikationsplanen for årets medlemsstatistik. 

 

Ideen 

367 af FDFs kredse har indberettet medlemstal for 2014. Bruttolisten af kredse udgør 386 hvoraf 13 kredse er 

såkaldt indstillet. Der var igen i år frist 15. Januar og vi oplever forsat et nogenlunde stabilt antal kredse, som 

godkender deres indberetning til tiden. Rykning for manglende kredse pågår. 

 

Det aktuelle medlemstal 

Forrige år på samme tid havde vi en tilbagegang på 2,3%.  

Sidste år sporedes en medlems tilbagegang på kun 0,5%. 

I år stiger denne en anelse og ligger på 0,8%. Dette svarer til 168 medlemmers tilbagegang. 

 

2012 2013 2014 

- 2,3% - 0,5% - 0,8% 

 

Der er naturligvis fortsat en usikkerhed grundet indberetninger fra en række kredse.  

Men omvendt er denne præmis identisk for de tre opgørelser 2012-2104. 

 

Som baggrund til dette bilag vedlægges en total kredsoversigt med landstotalen.  

I baggrundsbilaget er oplistet de seneste tre års tal og med farver markeret hhv. frem eller tilbagegang 

procentuelt. De sidste kolonner angiver hhv., forholdet over/under 18 årige i kredsen. 

 

Hvad gør vi nu: 

Den videre proces bygger på flere forhold: 

- Dels har vi brug at analysere de aktuelle tal yderligere og finde tendenser. Geografi, store/små kredse, 

kredse der har været i kontakt med forbundet via kredsen i centrum året etc. 

- Derudover har vi brug for at FDF fortsat finder metoder til, hvordan vi sikrer at kredsene også udvikler sig 

medlemsmæssigt. Der er brug for at kredsudviklingsværktøjer sammenstilles med medlemstal, således vi i 
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forbund og kredse bliver klogere på, hvad der skaber god udvikling i kredsene og hvordan vi fastholder 

medlemmer og får tiltrukket nye medlemmer 

 

Plan for opfølgning på medlemstal: 

 

HB marts 15 

Præsentation af medlemstal på landstotal.  

Opsamling af ideer fra HB på krydsmål og ønskede uddybende analyser. 

Stabens rapporter fokuserer i marts kvalitativt på kredshistorier fra kredse, der er gået frem. Både kredsens 

egen refleksion og i tillæg forbundssekretærens replik.  

 

HB maj 15  

Fremstilling af det til den tid aktuelle medlemstal, her er det også opgjort/låst i årsrapporten. 

Staben foretager til dette møde kvalitativ vurdering af kredsenes udviklingsniveau i farvekoderne rød-gul-

grøn-sort. 

Der foretages krydsreferencer på kredsvækst kontra indsatserne under ’kredsen i centrum’ året 2013 (effekten 

af ledelse af frivillige, mentorordning, familiearbejde etc.) 

 

HB august 15 

Fremstilling af en dybere analyse på de parametre som bla. HB har ønsket på marts mødet. 

Der tages en politisk drøftelse af hvordan vi bliver flere medlemmer igennem det, vi gør?  

Hvordan landsforbundet understøtte kredsene til tage aktivt hånd om deres egen medlemsvækst? 

- Og hvor vi i organisationen kan se vækstpotentialer. 

 

Mulige videre veje herfra kunne være: Drøftelse ifm. midtvejdsdebatten og/eller LM2016. 

 

Tidsplan 

Se ovenfor. 

 

Kommunikation 

1) Vi lægger total tallene ud på FDF.dk under økonomiske nøgletal efter HBs marts møde. Normal praksis fra 

tidligere år.  

2) HB præsenterer total medlemstallet i en FDF nyhed i løbet af marts måned. Hovedhistorien er at vi fortsat 

ikke ser fremgang, men at vi kan konstatere at vi fastholder en svag tilbagegang. I tillæg hertil bekræftes at vi 

tror på og dermed fastholder nuværende kurs. Dvs opmærksomhed på støtte til og udvikling af kredsene samt 

tiltro til de mere langsigtede effekter af hhv. ambition og udviklingsmålsarbejdet, som også bør have positiv 

indvirkning på FDFs medlemstal. 

 

Økonomi 

Medlemstallene udløser tilskud efter opgørelser af hhv. medlemmer og lokalforeninger, der opfylder hhv. 

medlems- og lokalforeningsdefinitionen hos DUF. Begge er indsat på takstrin. 

Vi er godt over (ca. 1500 medlemmer) det budgetmæssigt taktstrin hvad angår individuelle medlemsskaber. 

FDF er dog i skrivende stund under det budgetmæssige taksttrin for antal lokalforeninger. Nedgang i 

lokalforeninger kan koste FDF 110 tkr. Dette har naturligvis høj prioritet at søge at eliminere. 

 

Bilag 

Se baggrundsbilag. 


