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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 
 

Mødedato: 20.-21. maj 2016   

Vært: Sara Springborg 
 

Mødetid:  Fredag kl. 20.00 - lørdag kl. 
19.00 

 

Referent: Christina Gro Hansen 
 

  

Andagt: Christian Skovsgaard Bjerre 
 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN: 
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw) (fra lørdag), 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) 
 
STABEN: 
Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Sara Springborg (ssp), Simon Fauerskov (sfa), Anna 
Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln) 

Afbud / ikke deltagende:  Bitten Schjødt Kjær (bsk), Morten Krogsgaard (mk). 

 
Sted: Ny Sletten 
 
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: FREDAG  
20.00: HB-møde 
22.30: Natmad 
 
 
LØRDAG  
8.00: morgenmad og andagt 
9.00: HB-møde 
10.45: pause 
11.00: HB-møde 
12.00: frokost 
13.00: HB-møde 
14.30: pause med aktivitet 
16.30: HB-møde 
19:00: Tak for denne gang – sandwich ToGo 
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Dagsorden, HB-MØDE # 

1. Protokol  
          

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

1.2 Fastsættelse af dagsorden 
 
Eventuel optagelse af ekstra punkter.  
 
Tilføjelse af punkt. 2.17 HB og landslejr 
 

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.  
 
Iab. 
 

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. 
	
Generalen informerede om, hvad der i øjeblikket arbejdes med i landsforbundet. 
 
2. HB-dagsorden 
 
Fredag 20.00 - 22.30 
 

 
2.1 Udviklingsmål 2017+ 

 
HB skal drøfte og udvælgelse hvilke udviklingsmål, der skal arbejdes på frem mod LM2016. 
 
MS præsenterede punktet, først med en kort gennemgang af indsatser i perioden 2014-2016, 
herunder hvilke delmål, der er potentiale i at fortsætte i 2016-2018. Herefter drøftede HB 
hvilke udviklingsmål, der skal arbejdes videre med. 
 
Indstilling 
HB skal prioritere mellem de foreslåede delmål, således at der frem mod næste møde kan 
arbejdes videre med endeligt forslag til tekst. 
 
HB vedtog, at arbejdsgruppen skal arbejde videre med de udvalgte udviklingsmål og delmål. 
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2.2 LM 2016 

 
2.2.1 LM program:  
Fremstilling af programudkast til HBs vedtagelse. 
Mundtlig orientering om navnestatus på prædikant, foredrag mv. 
 
HB drøftede det fremlagte program samt forslag til prædikant, foredrag mv. 
 
Indstilling 
Programmet skal vedtages. 
 
Programmet blev vedtaget dog med undtagelse af kandidatpræsentationer fredag, der 
udsættes til august, hvor et forslag til kandidatpræsentationerne, præsenteres af en 
arbejdsgruppe.  
Bilag er åbent. 
 

 
2.2.2 LM proces: unge og demokrati 
Drøftelse af en procesplan for unge og demokrati i FDF 2016+ frem mod LM2018. 
Procesplanen blev præsenteret og drøftet. Der arbejdes lige nu med at indsamle input om 
demokrati og indflydelse fra de unge selv. 
 
Indstilling 
HB skal tage bilaget til efterretning samt beslutte, at der afholdes Midtvejsdebat i november 
2017 med deltagelse af seniorer. 
 
HB vedtog at afholde midtvejsdebat i 2017 med deltagelse af seniorer.  
 

 
2.2.3 LM: valg til HB 
Mundtlig status på kandidatfelt og drøftelse af forbundets handlinger frem mod LM2016. 
HB drøftede, hvordan man kan give nye HB-kandidater, de bedst mulige vilkår, når de skal 
præsentere sig før og under et landsmøde. Flere muligheder blev drøftet. En arbejdsgruppe 
arbejder videre.  
 
Indstilling 
HB drøfter og giver input til valget til HB. 
 
HB valgte at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag på augustmødet. Udvalget 
består af AKS, IKN, EBA og LP. 
 
 

2.3 Vedtægtsændringer FDF 
 
Mundtlig status på hvilke vedtægtsændringer vi pt har frem mod LM2016. 
Skriftlig fremstilling til HBs vedtagelse forventes aug16.  
 
PJ informerede om, hvilke områder, der vil være ændringsforslag til.  
 
Iab. 
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2.4 Kontingentfrihed 0-4 år evaluering 

 
HB skal behandle indstilling fra FU vedr. LM opgaven med kontingentfrihed for 0-4 årige i 2015-
2016. 
 
Indstilling 
FU indstiller at HB vedtager at perioden for kontingent frihed for 0-4 årige forlænges til 
udgangen af 2018.  
Det er for tidligt efter godt og vel et år at evaluere på dette initiativ. 
Evalueringen gennemføres i foråret 2018. 
Der fremstilles et LM forslag herom med hovedbestyrelsen som forslagsstiller. 
 
Indstillingen om at forlænge forsøgsperioden blev vedtaget.  
LM-forslag præsenteres i august. 
Bilag er åbent. 
 
 
Lørdag 9.00-19.00 
 

 
2.5 Nyt værdigrundlag 

 
Drøftelse af nyt gennemarbejdet forslag til nyt værdigrundlag for FDF. 
IKN præsenterede arbejdet frem til nu. Herefter blev den konkrete tekst drøftet.  
 
Indstilling 
HB skal debattere dette forslag og beslutte, om formen er tilfredsstillende og det er 
indholdsmæssigt dækkende. Der vil frem mod HB-mødet i august stadig laves sproglige 
tilrettelser, men form og indhold skal besluttes på dette møde. 
 
HB besluttede at formen er tilfredsstillende, der skal dog arbejdes med at tydeliggøre, hvilke 
værdier, der er i spil. 
 

 
2.6 Økonomi 

 
2.6.1: Godkendelse af FDFs årsrapport 2015 
 
AFW præsenterede årsrapporten. Den uafhængige revisor og interne revisor har begge lavet 
en påtegning, der ikke giver anledning til forbehold.  
Der er ingen kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet.  
 
HB godkendte og underskrev årsrapport. 
Bilag er åbent.  
 
 
2.6.2: Godkendelse af HCT fonds regnskab 2015 
  
AFW præsenterede årsrapporten.  
Der er ingen bemærkninger eller forbehold for regnskabet. 
 
HB godkendte og underskrev årsrapport. 
Bilag er åbent 
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2.6.3: Godkendelse af revisionsprotokollat 2015 
 
AFW præsenterede revisionsprotokollatet som ingen anmærkninger havde. 
 
HB godkendte og underskrev revisionsprotokollatet. 
Bilag er åbent. 
 
 
2.6.4. Økonomi 2016-1K: Fremstilling af 2016-1K opfølgning. 
 
AFW / MFV orienterede om 2016 1K. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
Bilag er åbent. 
 

 
2.8 Elektroniske børneattester 

 
Mundtlig status på de elektroniske børneattesters implementering i FDF jf. HBs vedtagelse aug16. 
 
MFV gav en status på implementering af elektroniske børneattester. Implementeringsplanen 
pågår og må forventes at tage en rum tid i takt med at flere og flere kredse, efter behov, 
kommer på. 
 
HB modtog orienteringen. 
  

 
2.9  Nyt internationalt projekt 

 
Nedsættelse af forgruppe til research på det kommende internationale projekt i FDF. Afklaring af 
HB deltagelse. 
 
MS orienterede om processen. Indløbstiden for internationale projekter er ret langt. På 
januarmødet i 2017 skal HB vedtage nyt projekt. Muligheder skal derfor identificeres nu.  
 
CSB, AK og AKS meldte sig til arbejdsgruppen.  
KKR er allerede repræsentant for IU.  
 

 
2.10  Ændring af bygningsreglement til bl.a. også at omfatte pionerarbejde 

 
Orientering om høringssvar indsendt til Byggestyrelsen. 
Orientering om nyt bygningsreglement, der kan få store konsekvenser for FDF. Vi skriver på et 
høringssvar med spejderne og DUF.  
 
HB modtog orienteringen. 
Bilag er åbent 
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2.11 FDF og leg 

 
Orientering og drøftelse af et fremtidigt FDF positionspapir ift. FDF og Leg. 
 
JKK præsenterede punktet. Landslejren vil gerne sætte fokus på leg – og fortælle om leg. Det 
er anledningen til dette dokument og en drøftelse af FDFs legeposition. Herefter havde HB en 
grundig drøftelse.  
 
Indstilling 
HB skal debattere indholdet samt beslutte, om oplægget efterfølgende kan godkendes som 
HBs positionspapir omkring leg. 
 
HB har taget dokumentet til efterretning og fået en givende diskussion.  
HB er endvidere bekendt med at FDF Landlejr 2016 kommunikerer eksternt om FDF og leg.  
 
 

2.12 Medier 
 
Beslutningsoplæg til HBs behandling jf. procesplanen fra HB jan16. 
 
CGH præsenterede arbejdsgruppens arbejde og de tre mulige scenarier for bedre udnyttelse 
økonomien omkring FDFs medlemsblade. 
 
Indstilling 
 
HB bedes tage stilling til 
 
• Skal vi sende BLUZ direkte hjem til seniorvæbnere og seniorer? 

 
Der er stemning for at prøve det af.  
Der skal være sikkerhed for at kredsene/seniorlederen modtager det.  
 
• Skal vi sende Sille og Sigurd og FLUX direkte til klasselederne i stedet for kredsens 

bladmodtager? 
 
Vi prøver at lave en forsøgsordning, hvor vi sender FLUX direkte hjem til 40-50 udvalgte kredse. 
Vi laver mulighed for at angive bladmodtager Sille og Sigurd, bladmodtager FLUX, hvor  
kredsene kan vælge at flere skal kunne modtage. 
 
• Skal den nye distributionsform af BLUZ eller Sille og Sigurd og FLUX finansieres ved at skære 

en udgivelse fra? Fra fire til tre blade. 
 
Dette udsættes at tage stilling til, til efter budgettet for 2017 er lagt. 

 
 

• Skal det være et tilbud udelukkende at modtage FDF LEDEREN digitalt? 
 
HB beslutter at gøre det til en mulighed. 
 
• Er der nogen af ovenstående beslutninger, der skal vedtages af landsmødet? 
 
Det er forsøgsordninger. Det er fint at kommunikere til landsmødet via beretningen. 
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2.13 Efterskoler 

 
Mundlig orientering fra udvalgte af FDFs skoler. 
 
HB drøftede konkrete sager fra nogle skoler. 
 

 
2.14  Lån fra landsforbund til kreds 

 
Fremstilling af bilag med let ændrede retningslinjer for gælds- og pantebreve i FDF. 
Til vedtagelse.  
 
MFV præsenterede forslaget til de nye retningslinjer for lån. 
 
Indstilling 
FU indstiller at lånerammen for simpelt gældsbrev med afdrag hæves fra 50.000 kr. til 
100.000 kr. 
 
HB godkendte indstillingen dog med en mulighed for forsat at kunne optage lånt lyst i pant i 
rammen 50-100 t.kr. 
Bilag er åbent. 
 

 
2.15 Ændrede sikkerhedsregler for sejlads 

 
Fremstilling af bilag med forslag til revision af de eksisterende retningslinjer 
 
Behandling af 2.15 og 2.16 behandles samlet 
 
PJ fremlagde punktet. Søfartsstyrelsen har ændret sine regler. Man skal ikke længere lave 
sikkerhedsinstruks. Arbejdsgruppe foreslår, at vi også fremover gør det i FDF.  
 
Indstilling 
 
Der indstilles, at HB godkender de opdaterede sikkerhedsregler. 
 
HB godkender reglerne for nu – men afsnit, hvor der står primitivt fartøj eller kano, skal 
genbesøges, så det kun handler om storskibssejlads.  
Bilag er åbent. 
 

 
2.16 Revision af kanoregler 

 
Fremstilling af bilag med forslag til revision af de eksisterende retningslinjer 
Punktet blev drøftet sammen med punkt 2.15. 
 
Indstilling 
 
Der indstilles, at HB godkender de opdaterede sikkerhedsregler. 
 
HB godkender reglerne for nu – men reglerne skal genbesøges i efteråret, så det fremover 
bliver nemmere at sejle kano i FDF. 
Bilag er åbent. 
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                      2.17 HB og landslejr 
Koordinering af deltagelse i arrangementer, hvor det forventes af HB deltager. 
 
HB får nærmere informationer om dronningebesøget. 
Officiel reception tirsdag den 12. juli kl. 15-16. 
Onsdag den 13. juli kl. 21.30 HBs eget arrangement. 
 
Lørdag den 9. juni kl. 13-15 Folkekirken og socialt udsatte: AK, Amalie, Iben, Christian  
Søndag den 10. juni kl. 15-16 International reception: Kim, Christian, Marianne, Jonas. 
Mandag den 11. juli kl. 13-17 Konference med om leg: Amalie, Allan, Christian,  
Tirsdag den 12. juli kl. 13-15 Borgmesterbesøg 
 

3. Faste punkter 

 
 
3.1 Ledelsesrapport 

 
Generalsekretæren fremstiller en ledelsesrapport til HB til orientering.  
 
HB ønsker at deltage/være repræsenteret på udvalgskonference i marts 2017. 
 

 
3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget 

 
Fremstilling af FU referat fra maj.  
 
Iab. 
 

 
3.3 Næste møde 

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

 
3.4 Eventuelt 

 
Iab. 
  


