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Håndtering af dobbeltmedlemmer i Carla 
 

Baggrund 

På landsmødet 2016 blev det besluttet, at Hovedbestyrelsen inden næste landsmøde skal undersøge 

muligheden for at FDFs medlemssystem kan håndtere medlemskab af flere kredse, herunder oversigter over 

medlemmer i kredsen inkl. klasser. 

 

I dag vejleder forbundskontoret (reaktivt) kredsene om, at de ”sekundære” kredse skal oprette medlemmet 

som ekstern person (i stedet for medlem). På denne måde betaler kun den ”primære” kreds kontingent til 

landsforbundet. Det betyder dog også, at den ”sekundære” kreds støder ind i nogle udfordringer. Det er 

eksempelvis ikke muligt for medlemmet (via de ”sekundære” kredse) at tilmelde sig kurser via Flextilmeld, 

eller blive opkrævet kontingent samme vej. Medlemmet fremgår heller ikke på de sædvanlige 

udtræk/oversigter i Carla i ”sekundære” kredse, men fremgår dog under ”eksterne personer”. 

 

Forbundskontoret har undersøgt mulighederne i Carla og det står desværre fast at den nuværende datamodel i 

Carla grundlæggende ikke kan understøtte, at det samme medlem figurerer som medlem i flere kredse. 

Vurderingen er, at en fuldautomatisk tilpasning af Carla vil kræve et uforholdsmæssigt stort og dyrt 

kodearbejde, hvorfor det foreslås, at der arbejdes med en mere håndholdt model, der pt. fremstår som den 

mindst dårlige løsning ikke mindst henset til det antageligt relativt begrænsede omfang af 

dobbeltmedlemmer. 

 

Løsningsforslag 

Medlemmer der ønsker at være medlem af mere end én kreds, skal vælge en "primær" kreds. Det er denne 

kreds, der opkræves kontingent fra landsforbundet. Begge kredse skal oprette medlemmet med et unikt 

medlemsnummer, som ikke i sig selv kan relatere til hinanden. Både den primære og de(n) sekundære 

kreds(e) skal så angive "DMXXXXXXXX" i medlemmets "kredskommentar" i Carla (en kode for Dobbelt 

Medlemskab samt medlemsnummeret i den primære kreds). Dette kan eventuelt efterfølges af en 

angivelse af hvilke kredse medlemmet ellers er medlem af. 

 

Med udgangspunkt i denne registrering kan følgende opnås: 

1. kredsene kan se hvilke andre kredse deres medlemmer er medlem af, hvis de selv vel og mærke 

har vedligeholdt data. Der kan oprettes et datatræk til at understøtte dette overblik. 

2. medlemmet kan fremgå som fuldgyldigt medlem i begge eller flere kredse og bl.a. tilmelde sig 

landsforbundskurser mv. for begge kredse 

3. forbundskontoret kan trække en liste til brug for opkrævning af kredskontingent fra primærkreds. 

4. Dobbeltmedlemmer har fulde medlemsrettigheder i begge eller flere kredse, hvis de har betalt 

kontingent. I relation til DUF kan der dog være et problem i at det samme individ tæller med i 

beregningen af medlemstallet til brug for antal stemmeberettigede på landsmødet. Med dette 

system kan der korrigeres for dette, således at det er antallet af primære medlemmer, der tælles 

når medlemstallet til landsmødet skal opgøres. Vedtægterne understøtter dog ikke i tydelig grad 

denne logik.  

 

Ad. 2: det sikreste og nemmest håndterbare vil være kvartalsvis at opkræve kontingent for alle kredsens 

medlemmer som hidtil. Herefter kan forbundskontoret årligt bagudrettet kreditere en sekundær kreds for 

deres dobbeltmedlemmer.  

 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 

X Orienteringsbilag (O)       

 Debat- og temabilag (D)       
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Ift. opkrævning forholder Carla sig til den model der fremgår her: 

https://kredsservice.fdf.dk/oekonomi/kredsoekonomi/kontingent/ - en kreds kan potentielt rette historiske 

oplysninger, hvorfor der teoretisk kan være rettet i data efter en kreds er blevet opkrævet og inden der 

krediteres (så de får for meget krediteret). Det betyder at man reelt vil kunne snyde, men evt. differencer 

vil nok skyldes forsinket opdatering, og vurderingen er, at det ikke vil være værd at bruge ressourcer på at 

kontrollere for dette. 

 

Det er dog pt. lidt usikkert, hvordan det vil fungere i praksis. Af samme grund kan det overvejes at tilbyde 

enkelte kredse at være med i et forsøg for at sikre at fremgangsmåden rent faktisk kan fungere i praksis.  

 

Modellen kan også give nogle udfordringer ift. opgørelse af medlemstal. I dag ved vi godt, at der er nogle 

dubletter rundt omkring. Bliver det "legalt", så vil der uden tvivl komme flere. Omfanget kender vi 

desværre ikke rigtig. Lige nu er der ca. 75 medlemmer ”for meget”, svarende til 30.000 kr. i kontingent/år. 

Her er ikke medtaget eksterne personer (altså dem, som har fulgt forbundskontorets vejledning). Da 

eksterne personer også kan være tanter osv., er det ikke umiddelbart muligt at lave en kontrol af, hvor 

mange dobbeltmedlemmer, der er oprettet ”korrekt”. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning. 

 

Ideen 

 

I.a.b. 

 

Tidsplan 

 

En eventuel test på udvalgte kredse kan i dialog med kredsene iværksættes snarest med henblik på test af 

systemet frem mod årsafslutning, hvorefter der kan gå en vejledning ud til alle kredse primo 2019. 

 

Kommunikation 

 

I.a.b. 

 

Økonomi 

 

En fuld udrulning af dette system vil givetvis koste landsforbundet nogle penge i mistede 

kontingentindtægter (ca. 30.000 kr. årligt) idet der ikke i dag er et system til at understøtte 

vedtægtsbestemmelsen om, at det kun er den ene kreds, der skal betale kontingent til landsforbundet. 

Dermed betaler begge kredse i dag kontingent til landsforbundet, såfremt medlemmet figurerer som 

fuldgyldigt medlem begge steder og ikke som ekstern person. 

 

Bilag 

 

https://kredsservice.fdf.dk/oekonomi/kredsoekonomi/kontingent/

