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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 
 

Møde nr. HB #3, maj 2014 
  

Vært: Troels-Henrik Balslev Krag 
 

  

Referent: Christina Gro Hansen 
 

  

Andagt: Jens Maibom Pedersen 
 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN: 
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Jens Maibom Pedersen (jmp), Jeanet Flørnæss 
Fischer (jff), Inger Mårup (im), Lars Pedersen (lp), Per Albert Bergmann (pbe), Christian Bjerre (csb), Signe 
Bjørg Jensen (sbj). 
 
LEDERGRUPPEN: 
Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj),  

STABEN: 
Christina Gro Hansen (cgh), Mette Nielsen (mn), Mette la Cour, (MlC), Troels-Henrik B. Krag (th) Sara 
Springborg (ssp), Marianne Hansen (mah), Anders F. Trankjær (aft), Simon Fauerskov (SF). 
 

Mødedato: 3.-4. maj 2014  
 

Mødetid: lørdag kl. 10.00 – søndag kl. 12.00  

Sted: Det ny Sletten  
 

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.  
 
Staben deltog ikke søndag. Christina Gro Hansen undtaget. 
Afbud fra Bitten Schjødt Kjær (bsk) og Anna B. Vistesen (anv) 
Allan Frank Walther (afw) deltog søndag på skype. Afbud fra Christian Dias Løgberg (cdl) 
 

Program: LØRDAG 

10.00: Andagt og HB-møde 
12.00: Frokost 
13.00 – 15.00: HB-møde 
15.00: Kaffe og mulighed for frisk luft 
16.00 – 18.00: HB-møde 
18.00: Middag 
19.00 – 22.00: HB-møde 

SØNDAG  

8.00: Morgenbuffet 
9.00 – 12.00: HB-møde 
12.00: Frokost 
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Referat, HB-MØDE # 4, maj 2014 

Vejledning 

Tid/m
in. 

Punkt/ansvar 

1. Protokol     

          
   

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 5 MFV 

Referat er mailgodkendt. 
Eventuelle bemærkninger noteres her. 
 
I.a.b. 
 

   

1.2 Fastsættelse af dagsorden    

Eventuel optagelse af ekstra punkter.  
 
2.1.1.2 Bestyrelsesmedlem Silkeborg Højskole 
2.1.3.4 Status på kandidater til landsmøde 
 

   

1.3 Kommende møder O 5 MFV 

HB møde #4, august 2014 afholdes på Vork. 
Her foreligger et til mødet opdateret årshjul. 
Input fra HB til mødet med landsdelene og skolerne. Derefter arbejder ledelsen videre med dette. 
 
Der blev foreslået vision, brug af ansatte ressourcer og at finde kandidater til hovedbestyrelsen. 
 

   

1.4 Hilsener    

Indgåede hilsner fremstilles. 
 
I.a.b. 
 

   

1.5 Siden sidst O  5 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. 
 
700 har været på kursus i påsken, og i den kommende weekend er der GUF med 340 deltagere.  
VM har netop haft tilmeldingsfrist med 1200 deltagere.  
Uddannelsesbarometeret står på ca. 2.300. 
 

   

2. HB-dagsorden    

     

2.1 Organisation og ledelse    

     

2.1.1 Vision B 60 MS 

Bilag med proces og antydninger på indhold. HB kan byde ind med politiske pejlinger, så arbejdet kan 
fortsætte frem mod endelig vedtagelse på HB-mødet i august. 
 
JKK introducerede punktet. Der har været en rød tråd i HBs sidste måneders arbejde, der fokuserer 
på kernen, men også peger fremad. Visions-arbejdsgruppen har arbejdet med, hvad der er 
kerneforretningen eller hjertekulen i FDF. Vi skal ikke være størst eller bedst, men hvad er FDF?  
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HB skal tage stilling til følgende:  
 

1. Den videre retning for arbejdsgruppens arbejde 
2. Vision/ambition - ord skaber billeder 
3. At der ikke sættes gang i landsdelsdebatter før efter næste HB-møde. 

 
Der var opbakning til arbejdsgruppen til at fortsætte. HBs nye forslag overbringes til gruppen.  
HB vedtog at udsætte beslutningen om overskriften for arbejdet til august.  
HB vedtog at debatten om ny vision bliver en del af formøderne samt selve landsmødet 
 
2.1.2 Udviklingsmål B 150 BSK 

Behandling og prioritering af udviklingsmål.  
Det er vigtigt at få tragtet udviklingsmålene ind efter dette HB-møde.  
 
JKK introducerede punktet, og kom med en opfordring til, at alle udviklingsmål gennemgås, og at 
der herefter blev valgt max tre mål. 
 
De seks udviklingsmål var flg.: 

• FDF i samarbejde 
• Udsatte børn og unge 
• FDF i byerne 
• Talenter i FDF 
• Relationer 
• Videndeling 

 
Hovedbestyrelsen besluttede at arbejde videre med målene ”FDF i samarbejde” og ”Relationer”. 
”Udsatte børn og unge” indføjes i det af de to mål, hvor det passer bedst.  
Talentarbejdet anses for vigtigt, men kan placeres andre steder. 
Videndeling arbejdes der med på anden vis.  
Der sættes et analysearbejde i gang omkring FDF udfordring urbanisering. 
 

   

2.1.3 Landsmøde 2014    

    

2.1.3.1 LM-program B 15 MFV 

Hovedbestyrelsen forelægges en version 2 af programmet for LM14. 
 
Hovedbestyrelsen blev præsenteret for et ajourført program.  
Der er stadig mulighed for at lægge programpunkter ind som eksempelvis workshops.  
 
Gudstjenesten:  
Biskopperne er engageret andet sted, så prædikant mangler stadig. Der er fundet to liturger.  
 
Foredrag:  
Kirkeministeren er inviteret.  
 
Underholdning:  
Der er et ønske om at bruge underholdningen til noget, for eksempel til at fortælle historien om 
FDF. Staben arbejder videre.  
 
Mødeledelse: 
Dirigenter er fundet. 
 

   

2.1.3.2 LM forretningsorden B 10 PJ 

Hovedbestyrelsen præsenteres for en forretningsorden gældende for kommende landsmøder.    
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Forretningsordenen godkendes ved mødestart og skal slanke den tidligere dirigentintroduktion samt 
tydeliggøre landsmødets procedurer for deltagerne. 
 
Dokumentet vedtages ved landsmødets start. Det vil minimere dirigenternes taletid. 
En enkelt kommentar gik på, at der mangler en beskrivelse af, hvad man stemmer om ved 
ændringsforslag. Der stemmes om det mest vidtgående. 
 
Hovedbestyrelsen vedtog forretningsorden.  
En beskrivelse af, hvordan der stemmes, indføjes. 
 

2.1.3.3 Evaluering af nye initiativer samt proces for ressourcestrategi   15  MS 

Præsentation af evalueringen af initiativer for ny brug af ansatte ressourcer. Derefter leverer HB  
politiske signaler, som kan bruges i skriveprocessen med at omsætte evalueringen til en  
ressource-strategi, som skal forelægges HB i august 
 
MS præsenterede evalueringen, der skal danne baggrund for HB behandling af emnet på 
landsmødet, det kan være igennem beretningen eller som et forslag.  
 
Evalueringen præsenteres i den skriftlige beretning.  
Om det også omtales i den mundtlige afgøres senere.  
Vedtægtsændringen fremlægges sammen med øvrige ændringer.   
 

   

2.1.3.4 Hvem genopstiller til hovedbestyrelsen?  10  

Hovedbestyrelsen drøftede hvem af de, der er på valg, der ønsker at genopstille.  
Genopstiller man ikke, skal det meddeles snarest. 
 
Replikker: 
• Kan man gøre det tydeligere, hvad jobbet går ud på? 
• Opfordring til at der findes en teolog.  
• Hvornår kan folk have truffet en beslutning om deres eventuelle genopstilling? 

 
HB aftalte 15. maj som deadline for tilbagemelding om nuværende kandidaturer. 
Inden sommer meldes ud til landsdele, hvem der ikke genopstiller. 
 

   

2.1.4 IT & kommunikation    

2.1.4.1 IT Carla    30 MFV  

Der leveres et status bilag på Carla med dels en redegørelse for den ønskeliste en brugergruppe har 
udarbejdet på foranledning fra HB og dernæst en indstilling med nogle procesmæssige tiltag.   
 
MFV præsenterede Carla-arbejdsgruppens ønskeliste.  
 
De enkelte punkter er ikke prissat eller prioriteret, og gruppen ved godt, der ikke er råd til alt.  
Man kunne vælge at bede gruppen prioritere. HB skal godkende, at FDF i en dialog med gruppens 
formand finder ud af, hvor der er størst effekt for færrest penge, indenfor det eksisterende budget.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen til at der arbejdes videre med ønskerne,  
og at gruppen får en tilbagemelding på arbejdet. 
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2.1.4.2 Proces for ny hjemmeside B 30 CGH 

Hovedbestyrelsen skal behandle et bilag med indstilling til proces for udarbejdelse af en ny 
hjemmeside. 
 
CGH præsenterede oplægget til en proces frem mod en ny hjemmeside for FDF. 
 
Kommentarer fra debatten:  

- Vi skal snakke indhold før form.  
- Vi skal ikke udvikle børnesiderne. Vi skal have en god hjemmeside til ledere og forældre.  
- Vi skal snakke målgruppe. Taler vi til dem, vi vil nå? Eller skal vi tale til dem, vi kender. 
- Keep it simple, vi skal ikke selv udvikle nyt. 
- Vi skal have noget, der er tidssvarende.  
- FDF skal stille tjenester som legedatabase og hyttefortegnelse til rådighed for eksterne, 

hvis det giver mening. 
 

Hovedbestyrelsen vedtog, at processen sættes i gang, og beder om et oplæg til budget, målgruppe og 
indhold.  
 

   

2.1.4.3 IT organisation og principper B 15 MFV 

Fremstilling af bilag med en let omskrivning af FDFs nuværende IT principper, så de er tilpasset ny 
organisation og tiden herefter. 
 
MFV præsenterede principperne.  
 
HB er tidligere præsenteret for dokumentet, men der er nu sket en tilretning.  
Frivillige har tidligere ”haft nøgle til fyrrummet”, den inddrages nu, og i stedet tilbydes de et 
identitisk udviklingsmiljø.  
Dokumentet er retningsgivende.  
 
Vi vurderer ved alle opgaver, om vi sender en opgave til frivillige eller ud i byen.  
Det er en myte, at det er billigere at få noget udviklet af frivillige, men vi vil meget gerne have 
dem til at tænke med ift udvikling af FDFs IT. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte principperne.  
Titlen bør evt. korrigeres i forhold til nyt strategikoncept så de benævnes retninslinier. 
 

   

  2.1.4.4 Proces for udvikling af kommunikationsstrategi B 30 CGH 

Hovedbestyrelsen skal behandle et bilag med indstilling til proces for udarbejdelse af en ny 
kommunikationsstrategi. 
 
CGH præsenterede indstillingen til en proces for udarbejdelse af ny kommunikationsstrategi, hvor 
processen følger arbejdet med vision og udviklingsmål tæt.  
 
Der gøres op med internt/eksternt.  
Det er klart, at der er forskellige kanaler til forskellige målgrupper.  
Kommunikationsstrategien godkendes hovedbestyrelsen, så hvis landsmødet vælger at gå i en hel 
anden retning, kan hovedbestyrelsen vælge at lave en anden kommunikationsstrategi.  
 
HB præsenteres for et bud på en strategi/retningslinjer på mødet i august. 
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2.1.5 Mærker  45 BSK 

HB bedes færdigbehandle evalueringen, så den kan offentliggøres maj 2014. 
 
MS præsenterede evalueringen, der peger på, at kvaliteten står i vejen for et godt system.  
 
Hvad skal det koste os at ændre på det?  Økonomisk prioritering peger på, at vi udskifter fire 
mærker. I forhold til øvrige indstillinger kunne man bede de ansatte vurdere, om der skal 
nedsættes en arbejdsgruppe. 
 
Der er enighed om, at selve mærkesystemet fungerer.  
Vi skal løse de konkrete problemer der er, og så må vi se på, hvad der kan gøres på længere sigt.  
HB beder ledelsen arbejde videre med det. 
 

   

2.1.6 Økonomi    

                           2.1.6.1 FDF årsrapport 2013 B 30 MFV 

Præsentation og godkendelse af FDFs årsrapport 2013. 
AFW gennemgik baggrund for ledelsesberetning. 
AFW gennemgik nøgletal i regnskabet. 
 
HB godkendte og underskrev årsrapporten. 
 

   

                          2.1.6.2 HCT årsregnskab 2013 B 10 MFV 

Præsentation og godkendelse af HCT-fondens årsregnskab 2013. 
 
AFW gennemgik nøgletal i regnskabet. 
Der var en opfordring til, at man arbejder videre med at nedlægge fonden. 
 
HB godkendte og underskrev årsregnskabet. 
 

   

                          2.1.6.3 2013 revisionsprotokollat O 10 MFV 

Fremstilling af revisionsprotokollat til FDFs årsrapport 2013. 
 
JMP kommenterede, at FDFs soliditet er god, men vi er udfordret på økonomien. 
 
HB tog protokollatet til efterretning. 
 

   

                           2.1.6.4 Budgetopfølgning 1K 2014 O 20 MFV 

Fremstilling af 1. kvartals budgetopfølgning til orientering. 
 
MFV præsenterede budgetopfølgningen.  
Med en lidt konservativ vurdering forventes et minus på 251.000 kr.  
Det handler om færre indtægter.  
Der er sat et politisk loft på samlede beløb øremærket momskompensation, den er derfor 
nedjusteret fra 700 tkr. til 500 tkr. Derudover er der nedjusteret på 55NORDs forventede overskud.  
Vi kigger på lønsummer, vakancer osv. med henblik på besparelser.  
I forhold til medierne arbejdes på at nå en besparelse på 75.000 kr. Det undersøges også, om der 
kan findes penge på ejendomme. 
Der er en del væsentlige ubekendte på indtægtssiden så vi skal ikke træffe hastige beslutninger 
på nuværende tidspunkt. 
 
FU følger budgettet nøje, og der skal øget fokus på, hvordan vi kan få nye indtægter.  
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                           2.1.6.5 Budget 2015-2016 O 10 MFV 

Hovedbestyrelsen præsenteres for en proces for budget 2015-16. 
 
MFV skitserede processen frem mod kommende budget.  
 
Behandlingen starter i ledergruppen, derefter inddrages kasserer og FU, og så hovedbestyrelsen.  
Signalet omkring øget funding i FDF er italesat. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen til processen for kommende budget og imødeser nogle mere 
politiske / principielle drøftelser om FDFs økonomi. 
 

   

2.1.7 Ny udvalgsstruktur O 15 MS 

HB præsenteres for forslag til ny struktur for udvalg/følge – og styregrupper i FDF. 
 
MS præsenterede bilaget.  
 
Udvalgene er ikke prioriteret tilstrækkeligt i en årrække.  
Da man dykkede ned i udvalgene, var det uklart hvem der eksempelvis var på udvalg@FDF.dk så 
der var behov for at skabe et klart overblik. 
 
Kommentarer fra debatten: 
• Det giver god mening at have nogle faste udvalg. Nogle af dem, der tidligere var udvalg, men 

nu projektgrupper, kan måske blive glemt, og føle der er langt til hovedbestyrelsens bord. 
• En grundlæggende tanke var, at vi gerne ville knytte udvalg tættere på HB. Det lykkedes ikke 

med følgegrupperne, det bør indføres, at udvalg kan mødes hovedbestyrelsen med noget 
relevant. 

 
Forslag til struktur godkendes med ændringsforslag, og spørgsmålet om kommissorier skal håndteres. 
 

   

2.1.8 HCT-fonden B 5 ASN 

Ansøgninger til HCT-fonden fra FDF ledere på Silkeborg Højskole skal behandles. 
 
Alle medlemmer er medlemmer af FDF.  
 
Ansøgningen imødekommes. 
 

   

2.1.9 Dispensation fra forkøbsret B 5  

FDF Bøvling ønsker dispensation fra vedtægternes § 12 omkring forkøbsret til landsforbundet. 
 
Dispensationen godkendes. 
 

  ASN 

2.1.10 Opstart af ny kreds B 0 AV 

Der skal underskrives dokumenter ifm. med opstart af FDF Gladsaxe Brass Band. Kredsens vedtægter 
skal samtidig godkendes. 
 
Punktet udsættes til senere, forbundskontoret går i dialog om kompromis om navnet. 
  

   

2.1.11 Godkendelse af vedtægter B 5 PJ 

Godkendelse vedrørende overdragelse af fast ejendom til selvejende institution. 
 
- Spm: Hvorfor vil de flytte det ud? 
- Svar: Det giver dem mulighed for at søge tilskud til egen brug.  
 
Vedtægterne lever op til kravene og godkendes.  
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2.1.12 Skolerepræsentanter  5  

Der skal findes en afløser til repræsentantskab i Silkeborg Højskoles bestyrelse. Proceduren er, at HB 
kommer med forslag og generalen forslår.  
 
HB kom med navneforslag.  
 
MS blev bedt om at gå videre med at finde et bestyrelsesmedlem. 
 

   

2.2 Kredsudvikling    

     

Punktet blev evalueret og færdigbehandlet på sidste HB-møde.  
 
Iab. 
 

   

2.3 Uddannelse    

     

2.3.1 Status O 15 MAH 

Mundtlig orientering. 
 
MAH gav en status på uddannelsesåret. Det går støt fremad. 
 
Snart testes opgaver til Lederfighten. Det er også en måde at få flere ambassadører for eventet.  
 
Barometertallet er på 2.300. Om det er fordi, der er flere på uddannelse, eller vi bare får 
synliggjort den uddannelse, der foregår, er ubesvaret.  
 
Materialet til mesterlære er næsten klart.  
 

   

2.4 Program og event    

 Iab.  
 

   

2.5 Profil, samfund og kirkeliv    

  
JMP opfordrer til, at FDF afgiver høringssvar til den nye styringsreform. Indholdet bør være, at vi er 
kede af, at man ikke gik længere, men naturligvis bakker op om udvalgets kompromisforslag.  
 
Der var enighed om dette.  
Udkast til høringsvar rundsendes til HB. 
 

 5  

Eventuelt    

I.a.b.    
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