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Dagsorden, HB-MØDE # 4, august 2014 
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1. Protokol     

          
   

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 5 MFV 

Referat er mailgodkendt. 

Eventuelle bemærkninger noteres her. 

Ingen bemærkninger. 

 

   

1.2 Fastsættelse af dagsorden  5  

Eventuel optagelse af ekstra punkter.  

Punkt 2.10 behandles lørdag. 

 

   

1.3 Kommende møder O 5 MFV 

HB møde #5, september 2014 afholdes på Rysensteen. Datoen hedder 26. – 27. september. 

Her foreligger et til mødet opdateret årshjul. FU har af tidsmæssige årsager valgt at flytte tre punkter 

fra årshjulet august. Læringspointer fra VM, FDF og kommunetilskud, 55Nord forlagsstruktur. 

 

Bemærk at HB møde i januar 2015 har haft to weekender i spil. Det skal understreges at HBs møde i 

januar ligger den 23.-24. januar, stedet er Rysensteen. 

 

Der er desuden møde lørdag den 29. november 2014. 

 

   

1.4 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. 

Generalsekretæren opsummerede fra de sidste uger. 

JKK fremlagde Samrådssag og procedure for indstilling til DUFs styrelse. 

 

CSB overbragte en hilsen fra Uganda. 

 

   

1.5 Indsupplering i HB    

Ifm. indtræden i LLU har HB medlem Signe Bjørg Lyck anmodet om at blive fritaget fra sit HB 

medlemsskab. HB vedtog således at indsupplere 1. suppleant Amalie Kyndesen, FDF Virum i 

resten af Signes HB periode frem til 2016. 

 

   

2. HB-dagsorden    

     

2.1 FDFs Ambition (Vision) B 30 MS 

HB skal vedtage selve ambitionen fredag aften, og derefter skal den fremstilles lørdag på fælles møde 

mellem skoler og landsdele med fokus på selve eksekveringen efter LM2014. Arbejdsgruppen 

fremsætter et bilag.  

 

Indstilling 

HB bedes godkende forslaget til landsmødet 

HB skal forholde sig til, om FDFs folkekirkelige grundlag skal nævnes eksplicit  

HB skal godkende arbejdsgruppens indstilling til, at afløseren for vision2015 kaldes FDFs ambition 

JKK refererede fra arbejdsgruppens proces. 

 

HB drøftede dette emne på fælles møde mellem skoler og landsdele.  

 

- 
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Denne debat er ikke gengivet i HBs referat. 

 

Afstemning: Ambition eller vision?  

Stort flertal til begrebet ”ambition”. 

 

Efter debatten med skoler og landsdele landede HB på følgende formuleringer lørdag aften.  

 

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra 

 

RELATIONER:  

FDF er et frirum, hvor børn og unge vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.  

 

TRO:  

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag. 

 

LEG:  

I FDF bliver verden større, når vi med leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende 

fællesskaber. 

 

SAMFUNDSENGAGEMENT:  

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, 

vi lever i. 

Ambitionen blev vedtaget. 

2.2 FDFs Udviklingsmål B 60 BSK 

Arbejdsgrupper har skrevet på de to udviklingsmål hen over sommeren. Der foreligger nu udkast til HB 

behandling og vedtagelse klar til præsentation på FDFs landsmøde. 

 

Indstilling 

HB skal på mødet beslutte de endelige udviklingsmål.  

HB skal forholde sig til delmålene under de enkelte afsnit således at der er enighed om, at de samlet 

set udtrykker det vi ønsker at tage fat på i udviklingsmålene. 

JKK præsenterede arbejdet siden majmødet. 

 

HB drøftede dette emne på fælles møde mellem skoler og landsdele.  

Denne debat er ikke gengivet i HBs referat. 

 

HB vedtog de to udviklingsmål: 

- FDF i samarbejde 

- FDF og relationer 

 

HB behandlede konkrete formuleringer på delmål under hvert udviklingsmål som skal forelægges 

LM2014. Disse viderebehandles og vedtages i september. 

 

   

2.3 Retningslinier for medlemskab i FDF for instruktører B 15 MFV 

HB skal vedtage et princip om at instruktører på kurser i FDF skal være medlemmer af FDF.  

Princippet har været gældende tidligere i FDF. 

 

Indstilling 

Ledergruppen indstiller at hovedbestyrelsen indfører krav om medlemsskab af FDF for at være 

instruktør på landsforbundets kurser. Der kan dispenseres fra dette princip f.eks i forbindelse med 

særlige fag-specifikke kurser. Det er FDFs ledelse som træffer beslutning om dispensation. 

Kravet er gældende fra 1.8.2015. Beslutningen kommunikeres allerede efteråret 2014.  
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Replikker: 

- Der ønskes en ensretning af en række administrative arbejdsgange ifm. håndtering af instruktører i 

FDF. Forsikring, børneattest tjek olign. 

- Instruktører er rollemodeller for FDF og står på FDFs formål og værdisæt i deres instruktørgerning. 

Derfor er medlemskab ganske naturligt. 

- Der peges på vi også her en vi også udviser en vis pragmatisme ift faglige og mere specifikke 

kompetencer. Vi har kursustyper som kræver kvalifikationer vi ikke nødvendigvis kan finde inden 

for FDF. Pragmatismen ligger således i ledelsens dispensationsret fra kravet. 

 

Indstillingen blev vedtaget. 

 

2.4 FDF Landslejr 2016 
D 30 MS/M

K 

HB får besøg af LL-chef Morten Krogsgaard. Der skal drøftes principper og retningslinier for LL2016 og 

rolle afklaring / snitflader mellem LLU og HB. Kommissorium fremlægges til HB september møde.  

 

Morten Krogsgaard præsenterede LLU og gav en status på udvalgets arbejde. 

- LLU er tænkt som projektledere med store netværk, der kan sætte rammer for mange kreative 

FDFeres gode ideer. 

- Landslejren skal præge arbejdet i FDF frem mod lejren og efter lejren. Det skal ikke være en 

enkeltstående event. 

 

Replikker fra debatten:  

- Det er hårdt at være holdleder på en landslejr, der er mange ting. Måske er der ikke overskud til 

at være samskabende. 

- SV: Jeg vil gerne, at lederne ikke kun skal løse praktiske opgaver, men også være medskabende. 

- Det vil gøre oplevelsen for lederne bedre, at det ikke kun er praktiske ting. 

- Landslejr er sommerlejr i en større skala - Ole har planlagt løbet, men vi hjælper alle med at 

udføre det - det er fint. 

- Hvis I vil være ressourcebevidste, skal I også leve det ud. 

- Gode principper der kan opfyldes i alle lag.  

- Oplevelser i landsdelene er ikke det nære, når man er 1.500 til lejrbål. 

- Nye venskaber er vigtigt. Principper om sund livsstil kunne tænkes med. Hovedbestyrelsens rolle 

på landslejren bør overvejes, samt håndtering af krisesituationer.  

 

   

2.5 FDFs Mærker 
O 15 MFV/

MS 

Der gives en mundtlig orientering på sagen omkring tilpasning af FDFs mærker efter 360 graders 

mærkeevaluering gennemført tidligere på året. 

 

55NORD er bedt om at lave nogle økonomiske beregninger på mærkerne.  

HB præsenteres for disse beregninger på næste møde. 

 

       

2.6 FDFs Vedtægter B 20 PJ 

Fremstilling af bilag til HB med de vedtægtsændringer som følger af enten LM forslag eller tilpasninger 

/ uhensigtsmæssigheder efter 2012 vedtagelsen.  

 

PJ præsenterede ændringerne. Ændringerne er opdelt omkring sekretærordningen og de øvrige 

punkter. Derudover en ændring til paragraf 6 lederen, samt et par sproglige små justeringer.  

De præsenteres på næste HB-møde til godkendelse forud for LM. 

 

Forhold, der skal ses på 

- Punkterne om projekter bør måske ikke ligge under kredsen.  PJ giver et bud. 

- Konsekvensrettelse af paragraf 8.c i forhold til demokratisk ret. 

   



FDFs hovedbestyrelse                    side 5/ 9              

 

- PJ vender også tilbage med ny paragraf vedrørende ledere over 18 skal have grundlæggende 

lederuddannelse. 

2.7 Handlingsplan: Oplevelsesåret O 15 BSK 

Der gives en mundtlig status på handlingsplansprojektet.  

 

En sommerlejrarbejdsgruppe er samlet, og skal mødes på Sletten. Resultatet skal præsenteres på 

landsmødet. Sommerlejrhåndbogen er på vej i revideret udgave. 

En styregruppe for oplevelsesåret er ved at blive nedsat. 

 

   

2.8. FDFs Landsmøde 2014 O 20 MFV 

Udvidelse af HBs januar bilag med status på hvor vi er i processerne, oversigt over afgående HB- 

medlemmer, over HBs egne forslag pr dd. etc. Endvidere behandles kort: 

 

 Status på indkomne forslag 

 Status på HB kandidater 

 Status på program 

 Status på beretningen 

 

MFV gav en orientering omkring forberedelserne til landsmødet.  

HBs ønsker til ordførerskaber kan gives til FU forud for næste HB møde. 

Der er endnu ikke kommet forslag eller kandidater. 

 

HB drøftede dette emne på fælles møde mellem skoler og landsdele.  

Denne debat er ikke gengivet i HBs referat. 

 

   

    

2.9 Retningslinier for optag af nye skoler  D 15 MS 

HB skal sammen med skolerne udarbejde FDFs retningslinier for optagelse af nye FDF-skoler i 

baglandet.  

 

HB drøftede dette emne med skolerne lørdag udfra en præsentation / et oplæg fra MS. 

Der kom politiske refleksioner herpå og punktet blev adresseret til færdiggørelse i det stående 

mødefora mellem skoleforstandere og FDF. 

 

  

 

 

2.10 Retningslinier for brug af ansatte ressourcer  D  30 MS 

HB skal behandle og vedtage retningslinier for brug af ansatte ressourcer fredag.  

Lørdag præsenteres disse og drøftes på møde med skoler og LD.  

 

Indstilling 

HB bedes godkende, at der udarbejdes et landsmødeforslag med den foreslåede vedtægtsændring. 

Punktet vil blive et selvstændigt punkt på Landsmødedagsordenen, og dermed ikke blive behandlet 

med de øvrige vedtægtsændringer, der alle er teknikaliteter. 

HB bedes vedtage retningslinjer for brug af ansatte ressourcer efter landsdelsledelserne på fællesmødet 

har haft mulighed for at kommentere forslaget. 

 

HB drøftede dette emne på fælles møde med landsdelene.  

 

Replikker fra møde mellem HB og landsdele: 

- Tilfredshed med 1-2-modellen. Det styrker vidensdelingen. 

- Bekymring for at ansatte i specialstillinger kommer for langt væk fra kredsene. 

- Det er en styrke at flere forbundssekretærer er kendt i flere landsdele. Det gør det mindre sårbart. 

 

På HB egets møde lørdag aften drøftede man om punktet bør være et selvstændig LM punkt eller 

om det skal fremlægges som en naturlig del af de øvrige vedtægtsændringer. 
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Beslutning:  

HB vedtog retningslinierne og vedtog derudover at punktet placeres under de øvrige 

vedtægtsændringer på LM dagsordenen. 

 

2.11 Ejendomsstrategi for Rysensteen B 60 PJ 

Der fremlægges et notat om Rysensteen med en række scenarier som HB skal drøfte, og vedtage en 

retning for Rysensteen. Som afsæt foreligger et omfattende materiale fra sidst HB vedtog en 

ejendomsstrategi gældende for alle tre centre i FDF. 

 
Indstilling 

FU indstiller til HB at der arbejdes videre med et forslag til ejendomsstrategi og businesscase for 

Rysensteen med afsæt i scenarie 3 i fremsendte bilag.  

Bycentertanken og ideen med udlejning af værelser droppes og der arbejdes mod en model hvor der 

sker udlejning til kontor og lignende. Dog således at vi laver ændringerne i huset i takt med at vi kan 

finde de rigtige lejere.  

FU får mandat til at godkende ændringer i takt med at de rigtige muligheder opstår. 

 

JKK præsenterede indstillingen. Herunder motivet for at bycentertanken indstilles.  

 

Replikker fra debatten: 

- Har det nogen betydning ift udlejning at man går ned til fx 28 overnatningspladser mod 48 idag? 

- Det frivillige netværk omkring Rysensteen og GEÅene har stor værdi, men måske tilfører 

sengepladser ikke meget i det regnestykke. 

- Rysensteen er mere et sted for FDF networking – hvor udvalg og andre frivillige kan holde 

møder mv.  

- Det skal undersøges, hvor mange sengepladser der reelt er brug for, hvis vi reducerer antallet af 

disse. 

- Det skal undersøges hvad FDFs reelle behov for domilcilareal med tilhørende møde- og 

aktivitetslokaler er. 

- Det skal undersøges, hvilke investeringer der skal laves for at kunne udleje. Det er altså en 

indstilling til at gå videre med beregningerne.  

 

Beslutning: 

HB arbejder ikke videre mod et salg, men evt. øget erhvervs-udlejning af Rysensteen udfra et 

økonomisk perspektiv. Det svarer til scenarie 2 i det fremsendte bilag.  

Der skal laves noget yderligere analyse og lægges en tidsplan for dette. HB beder PJ går videre 

med at detailberegne på udgifter og indtægter samt lægge en tidsplan. 

Endvidere vedtog HB at bycentertanken droppes og ideen med korttidsudlejning af værelser 

nedskaleres og der arbejdes mod en model hvor der sker øget udlejning til kontor og lignende.  

FU får mandat til at godkende ændringer i takt med at de rigtige muligheder opstår. 

 

   

2.12 Præsentation af Projekt Myanmar O 30 MS 

Formænd for arbejdsgruppen og projektleder kommer til fællesmødet mellem HB, landsdelsledelser og 

skoler og præsenterer projektet og tankerne bag 

 

De to formænd samt sekretær præsenterede projektet. 

 

Formål: styrket oplysning, øget netværk, nye målgrupper 

Mål: støtte udviklingsarbejde, give medlemmer forståelse af at kunne handle i en større verden. 

At to organisationer samarbejder, kræver, at man må forklare alle ”vi plejer”. 

Nyt projekt: eget hus. 

Nyt fokus ikke ris og AIDS men medborgerskab og frivillig.  

Nye målgrupper - nu er der også noget for ledere, fordi det er en målgruppe i KFUM og KFUK. 
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Navn: MINGLABAR MYANMAR 

- fundament for forandring 

 

 Ledertræning 

 Mobilisering af frivillige 

 Samfundsdeltagelse 

 Udveksling af ideer 

 Oplevelser for børn og unge 

- det er det, vi er gode til, og det er det, de efterspørger. 

 

2.13 Retningslinier for kommunikation B 20 CGH 

Der fremstilles nye forslag til retningslinier for kommunikation til HBs vedtagelse. 

 

Indstilling 

Der indstilles til at Hovedbestyrelsen vedtager et sæt retningslinjer for FDFs kommunikation 2015-

2017. 

 

CGH præsenterede de vigtigste pointer omkring retningslinjerne. 

- Vigtigt at sikre sammenhængskræften i landsforbundet, og knytte kredse tættere til 

landforbundet - at fortælle historien om at kredsene er i centrum. 

- at kredse føler sig langt væk er et vilkår, men man skal huske at fremhæve, at det er i kredsene 

livet leves, fx når man taler fra talerstolen. 

- Det er svært at kommunikere til alle - derfor skal vi også sikre kanalerne - fx at alle er tilmeldt 

nyhedsbrev. 

- at sikre sammenhængskraft er hovedbestyrelsens dagsorden - det er en ændring - du ønsker at 

skabe i din organisation, ikke FDFs kommunikation. 

- Betone at FDF vil være en stemme i samfundet. 

- Ambition og udviklingsmål skal styre, hvad vi gør - internt/eksternt. 

- Ledere i FDF interesserer sig for noget forskelligt, nogle vil aldrig læse en masse papirer. Meget 

kommunikation i FDF er personbåret.  

 

Beslutning: 

Retningslinjerne for kommunikation blev vedtaget.  

De lægges online på FDF.dk. 

 

   

2.14 Ny hjemmeside i FDF B 15 CGH 

HB modtager et bilag med en indstilling til en rammebevilling til en ny hjemmeside for FDF i 2015.  

 

Indstilling 

 

Der anmodes om:  

1. En rammebevilling på 500.000 kr. til design, udvikling og test af ny hjemmeside.  

2. Grønt lys til at medarbejdere arbejder videre herfra med at få mest mulig hjemmeside for pengene. 

Dette i relation til eventuelt samarbejde med andre organisationer, valg af leverandør, til- og 

fravalg af funktionalitet, driftsudgifter i form af supportaftaler mv.  

 

CGH præsenterede arbejdet siden maj.  

AFW præciserede hvordan bevillingen budgetmæssigt er fordelt over to år.  

 

Beslutning: 

Indstillingen blev imødekommet. 
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2.15 Kommissorier B 10 BSK 

HB skal godkende de to første udvalgskommissorier for den næste periode.  

Udvalgene skal gerne i gang allerede nu.  

 

Indstilling 

Ledergruppen indstiller til at HB vedtager de to kommissorier. 

 

BSK præsenterede den nye form for kommissorium. 

 

Replikker fra debatten: 

- Der efterspørges ide om ’følordning i udvalg-, måske ikke i alle. 

- Kunne man lade udvakgene forholde sig lidt mere eksplicit til udviklingsmålene? 

- En række replikker gik på digitalisering af M&L. 

 

Digitalisering af March og lejr kunne være et særskilt punkt på et kommende HB-møde; økonomi 

og muligheder.  

 

Beslutning: 

De to kommissorier og skabelonen som sådan blev godkendt. 

 

   

2.16 Økonomi    

                           2.16.1 Budget 2015-16 D 60 MFV 

HBs første behandling af budget 2015-2016. Budgettet er behandlet af FU i både juni og august. 

Budgettet skal vedtages på HBs septembermøde. 

 

Indstilling 

FU indstiller at HB drøfter budgettet i det nuværende form og kommer med politiske ønsker og 

hensigter således at FU kan viderebehandle budgettet frem mod HBs vedtagelse september 2014. 

 

AFW gennemgik fokuspunkter i budget 2015-2016 jf. bilag. 

 

FU fremlægger det endelige budget på næste HB møde. 

 

   

                          2.16.2 Budgetopfølgning 2K 2014 O 15 MFV 

Fremstilling af 2. kvartals budgetopfølgning til orientering. 

 

MFV fremlagde budgetopfølgningen. Forventning til et bedre resultat i 2014 end budgetteret -  

trods et år med flere øgede udsving bla. som en følge af KFUM og KFUKs exit. 

 

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 

 

   

                          2.16.3 Funding i FDF D 20 MFV 

Debatoplæg. Der fremsættes et notat til HB ift. at skal agere mere strategisk ift. ekstern funding i 

fremtiden. Drøftelsen skal anspore i hvilket niveau FDF skal have fundingstrategier eller vedtagne 

retningslinier. Punktet er et debatpunkt og forventes fulgt op på et senere møde.  

 

Indstilling 

Det indstilles at ledergruppen arbejder videre med at detailbeskrive følgende 4 områder: 

1. Salg af HR ydelser 

2. Øge indtægt på gaver og arv 

3. Øge funding på udvikling af FDF 

4. Øge indtægten på annoncer og sponsorater 
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For alle 4 områders vedkommende skal en række formalia og mere etiske forhold beskrives. 

Ligeså undersøge metoder til at nå mål inden for funding – altså opsøge viden fra andre 

organisationer om, hvordan de opnår bidrag. 

MFV præsenterede debatoplægget. 

 

Kommentarer fra debatten: 

- Vi sælger aktiviteter på Sletten. Tomas skabte omsætning for 350.000 kr. sidste år. - Når 

naturvejlederen laver udeskole er også en måde at udbrede FDFs værdier. 

- Vi skal ikke funde i forhold til ansættelser men projekter. Forbundssekretærer skal hellere arbejde 

mod 10 nye medlemmer end sælge deres kompetencer andre steder. 

- Der er et potentiale i gavebidrag, faste bidragsydere i 10 år - det er fuldt fradragsberettiget.  

- Vi er økonomisk udfordret, kunne vi få det til at hænge sammen bør det undersøges om ansatte 

kan bidrage ved at sælge ydelser - måske kunne de udvikle deres kompetencer. 

- Kunne vi positionere FDF ved at undervise nogen i noget, vi ved noget om. 

- Det kræver meget arbejde at søge funding. 

- Det er afgørende at bruge folk, der ved noget om emnet. 

- Er Y’s Men’s en mulighed? 

- Kan vi investere i aktier eller obligationer, der kan give et afkast? 

- Sælge ydelser – fx layout på kontoret, ydelsen at leje hytter ud? 

- Vær opmærksom på mulighed for partnerskaber i kommuner, hvor der også kunne være penge at 

hente. 

 

HB vedtog indstillingen.  

 

Eventuelt     

Iab. 

 

   

  


