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Dagsorden, HB-MØDE marts 2016 

Vejledning 

Tid/m
in. 

1. Protokol    

 Fredag fra 20.00-20.30 

         

  

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 5 

Referat er mailgodkendt. 
Iab. 
 

  

1.2 Fastsættelse af dagsorden O 5 

Iab. 
 

  

1.3 Årshjul O 5 

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 O  10 

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 kom med nedslag på væsentlige sager. Det var blandt andet Erik Rasmussens 
bogudgivelse om Holger Tornøe, March og lejr-udgivelsen. 

  

Møde for: FDFs hovedbestyrelse 
 

Mødedato: 4.-5. marts 2016   

Vært: Simon Fauerskov 
 

Mødetid:  fredag kl. 20.00 –   
                lørdag kl. 18.30 

 

Referent: Christina Gro Hansen 
 

  

Andagt: Allan Frank Walther 
 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN: 
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), 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), Bitten Schjødt Kjær (bsk), 
Morten Krogsgaard (mk) 
 
STABEN: 
Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Sara Springborg (ssp), Mette la Cour (mlc), Simon 
Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln) 

 
Sted: Kongeådalens Efterskole 
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MHK gav en status på landslejrtilmeldingen.  
 

2. HB-dagsorden   

Fredag 20.30-22.00 
  

  

2.1 Medlemstal 2016 O 30 

Præsentation af de aktuelle indberetningstal og vores foreløbige viden om udviklingen. HB orienteres 
om kommunikation ifm. offentliggørelsen. 
 
Dejlig udvikling af FDFs medlemstal. 
De overordnede konklusioner er, at vi tiltrækker flere primærmedlemmer og fastholder flere 
ældre medlemmer.  
 
Der indstilles til, at HB tager medlemstallet til efterretning. Ligeså godkender HB, at der sker 
kommunikation til baglandet efter HB-mødet om årets medlemstal og de samlede lister lægges 
tilgængelige på FDF.dk 
 
HB tog medlemstallet til efterretning, og blev enige om budskabet i kommunikationen til bagland. 
Bilag er åbent. 
 

  

2.2 Udviklingsmål 2017+ del 1 D 30 

HB orienteres om arbejdsgruppens arbejde med UVM og tager første drøftelse inden mødet med LDL 
lørdag. 
 
Arbejdsgruppen præsenterede arbejdet.  
De har samlet de relevante emner, der er dukket op blandt andet omkring Fremtidens ståsted. 
Opgaven er nu at prioritere i emner, så vi kommer ned på cirka to udviklingsmål. 
 
Bilag er lukket. 
 

  

2.3 LL2016 O 30 

Afklaring af HBs officielle reception på LL2016 og deltagelse ifm. Dronningens besøg samt drøftelse af 
HBs øvrige LL forpligtelser og arrangementer. 
 
HB diskuterede de forskellige officielle receptioner, der er planlagt på landslejren.  
 
HB bedes tage orienteringen til efterretning. Derudover skal HB beslutte, om de ønsker at holde 
eget aftenarrangement i løbet af lejren. 
 
Bilaget er taget til efterretning, og HB vedtog at holde et aftenarrangement – formentlig onsdag. 
Bilag er åbent. 
 

  

Lørdag 9.00-12.00 -  Møde mellem HB og landsdelene 
 

  

Andagt  10 

   

2.4 Udviklingsmål 2017+ del 2 D 60 

HB skal sammen med landsdelsledelserne drøfte de mulige scenarier, som skal behandles på HBs maj-
møde. 
 
JKK satte rammerne for mødet med landsdelsledelserne, og præsenterede tankerne bag 
indførelsen af udviklingsmål i 2014. Til forskel fra sidste gang, forsøger vi at være mere konkrete 
i forhold til ideer og indsatser. 
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Landsdelsledelserne drøftede deres ønsker til kommende udviklingsmål med hovedbestyrelsen. 

2.5 Landsdelenes arbejde D 45 

Synliggørelse af landsdelenes rolle i FDF 
 
En arbejdsgruppe har udfærdiget et dokument, der beskriver landsdelsledelsernes opgaver. Dette 
dokument blev præsenteret for landsdelsledelserne, der drøftede indholdet med 
hovedbestyrelsen. 
 
Det blev besluttet, at arbejdsgruppen giver dokumentet en sprogvask, så fællesskabet mellem HB og 
LDL står stærkt frem for at det er to parter. Derefter sendes det ud til alle i LDL.  
 

  

2.6 Landsmøde 2016 D 45  

Fælles drøftelse omkring tidsplan, formøder, valg til HB, unges deltagelse mv. 
 
Landsdelene samlede gode ideer til opstilling af kandidater og afvikling af forlandsmøder og 
fredag aften på landsmødet. 
 
HB og landsdelsledelser arbejder med spørgsmålene og det aftales, hvem der arbejder videre med de 
enkelte punkter. 
 

  

2.7 Eventuelt  10 

   

Lørdag 13.00-14.00 - Åbent HB-møde 
 

  

2.8 Temadrøftelse om FDFs medier D 60 

Temadebat i HB med drøftelse af ønskede ændringer på FDFs medietilbud 2017. Afklaring af hvad der 
skal skrives i et beslutningsoplæg til drøftelse på HBs maj-møde. 
 
I en debat vil vi drøfte FDFs mediers indholdskarakter, målgruppe, økonomi, platform – digital vs. 
analog og distribution. 
 
Punktet refereres ikke. 
Bilag er åbent. 
  

  

Lørdag 14.00-15.00 
 

  

2.9 Udviklingsmål 2017+ del3 D 30 

HB skal prioritere og udvælge blandt de mulige scenarier som skal behandles på maj-mødet. 
 
HB diskuterede de input, de havde fået fra landsdelsledelserne.  
Der var generelt opbakning til at holde fast i de to udviklingsmål: FDF i samarbejde og 
Fællesskab og relationer, men med nye indsatser.  
 
HB skal prioritere mellem de fire forslag til udviklingsmål, således at der kan arbejdes videre med 
de to (?) udviklingsmål, der præsenteres for landsmødet. 
 
Der er enighed om indholdet, det handler om, hvordan det skal samles i overskrifter. Gruppen arbejder 
videre med to udviklingsmål og forsøger at placere sprog og visuel udtryk, modernisering.  
 

  

2.10 Landsmøde 2016 B 30 

Fremstilling af stævnebudget til HBs godkendelse.   
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Budgettet er godkendt med enkelte bemærkninger der skal afklares yderligere ift aftalen med hotellet.  
 
Opsamling på drøftelsen med LDL. 
HB samlede op på drøftelsen med LDL.  
 
Det blev besluttet at kigge på programmet til landsmødet, for at se om fredag aften kan afvikles bedre.  
Bilag er lukket. 
 
Lørdag 16.00-18.30 

 

  

2.11 Retningslinier for dispensationssager i FDF O 15 

Fremstilling af bilag til HBs orientering med retningslinjer for håndtering af dispensationsager i FDF. 
 
HB skal tage retningslinjerne til efterretning.  
 
HB tog retningslinjerne til efterretning. 
Bilag er lukket.  
 

  

2.12 Mærker O 20 

Indstilling eller evt. status fra arbejdsgruppemøde 25.2.16 vedr. revidering af plastmærkerne i FDF. 
 
MFV opsummerede arbejdsgruppens arbejde. 
 
HB besluttede at overgå fra de nuværende plasticmærker niveau 1-5 til nye mærker af samme 
metal som niveau 6-10. Farveidentiteten på de enkelte mærker opretholdes ved at male nogle 
forsænkede områder på mærket, dette giver et farvemæssigt udtryk, som angivet i bilag 1. FDF 
skal godkende de enkelte farvetoner på de forskellige mærker. Udsalgsprisen for de nye mærker i 
niveau 1-5 er den samme som de nuværende mærker kr. 8,95. HB ønsker endvidere at der skal 
være salg af plasticmærkerne i en ikke-fastlagt periode efter lanceringen af metalmærkerne. 
Dette skal afklares og aftales med 55Nord.  
 
HB giver hermed FU mandat til at indgå de fornødne aftaler med 55Nord og sammen med 55Nord 
at fastlægge datoen og øvrige formalia for lanceringen, som gerne skal ske inden FDF Landslejr 
2016.  
 
FDFs totale omkostning i forbindelse med dette mærkeskifte dækkes af medlemspuljen jf. 
landsmødevedtagelsen.  
 
Bilag er lukket. 
 

  

2.13 M&L app O 20 

Indstilling eller evt. status fra arbejdsgruppemøde 25.2.16 vedr. forslaget om at udgive M&L som App. 
 
MFV præsenterede arbejdet og de forskellige scenarier.  
 
Det indstilles til HB at drøfte og beslutte i hvilket omfang og med hvilken tidsplan scenarie 1 og 
scenarie 2 eventuelt skal beskrives yderligere med henblik på en senere drøftelse og eventuel 
beslutning i HB. 
Derudover inviteres HB til at drøfte og kommentere på de to igangsatte initiativer relateret til 
scenarie 3 og scenarie 4. 
 
HB besluttede at afprøve streaming-tjenesten i 2016 og afprøve musik i app via landslejrappen.  
Dette kommunikeres når aftale er på plads.  
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Bilag er lukket. 
 
2.14 Jubla-tur O 20 

Orientering til HB om output fra delegation der besøgte Jubla i Schweiz. 
 
Detagerne fra delegationen præsenterede de vigtigste læringspointer fra turen.  
 

  

2.15 Økonomi, 2015-4K O 30 

Fremstilling af 4K 2015 opfølgning. 
 
AFW præsenterede 4K opfølgningen. 
55Nord præsterer en negativ afvigelse jf. det fremstillede bilag. 
Årsresultatet er bedre end landsmøde budget. 
 
Bilag er åbent 
 

  

2.16 Flextilmeld, status O 10 

Mundtlig status til HB om implementeringen af flextilmeld i FDF 
 
Systemet er tryktestet af landslejren.  
FU har besluttet at fjerne det gebyr på 2,5 kr. pr. Indbetaling.  
Vi krediterer senere betalinger tilbage til 1. januar.  
 
Spm: Status på massebetaling? Svar: Det kommer i foråret. Vi har ikke udviklet på noget før efter 
1. Marts (LL frist) 
Spm: Kommer der automatisk kvittering med lokalerefusion? Svar: Det er på vej, 10 kredse er 
spurgt ift afklaring. 
 

  

2.17 HB og skolerne B 10 

Behandling af samarbejdsaftale mellem FDF og HE 
 
Et opmærksomhedspunkt er samarbejde mellem skole og hb, når der ikke sidder hb-folk i 
skolernes bestyrelser. 
 
HB bedes godkende aftalen. 
 
Aftalen blev godkendt. 
 
Bilag er åbent. 
 

  

2.18 HCT-fonden B 5 

Behandling af ansøgninger fra Silkeborg Højskole 
 
HB bedes tage stilling til om de i bilaget anførte ansøgninger, kan godkendes til tilskud. 
 
HB godkendte ansøgningerne. 
 
Bilag er lukket. 
 

  

2.19 55Nord status O 10 

Orientering om forestående generalforsamling samt identifikation af navne til kvalitetsarbejdsgruppe. 
 
55°NORD har fået ny webshop. 
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Genralforsamling onsdag. Flere FDFere er på valg. Både Jens Henneberg og Roan H. Pedersen 
modtager genvalg. Der skal nedsættes kvalitetssikringsgruppe i forhold til logovarer. 
Navneforslag modtages.  
 

3. Faste punkter   

   

3.1 Ledelsesrapport O 10 

Generalsekretæren fremstiller en ledelsesrapport til HB til orientering.  
 
Iab.  
 

  

3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget O 5 

Fremstilling af FU referat fra 22. februar 2016.  
Iab.  
 

  

3.3 Næste møde D 2 

Opsamling pa ̊ dette HB møde med nedslag på emner i bilag og årshjul mhp. næste HB møde.  
Mødet er på Sletten.  
 
Sletten sørger for en eller anden aktivitet lørdag middag. 
 

  

3.4 Eventuelt 
 
Folkemøde 2016. Christian og Marianne og Amalie er interesserede.  
Andre interesserede: AK, IKN, Marianne. 
Måske: Kim 
 
Jubilæumsfest for Rysensteen den 19. marts 
Rejsegilde på Sletten den 11. marts.  
Sogneindsamling den 13. marts. 
Himmelske Dage i Kristi Himmelfartsferien. 
 

D 3 

 
	  


