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Debat om aktivitet ved FDFs hovedkontor 

RESUMÈ 

I den fremlagte rapport fra ”Arbejdsgruppen vedrørende bedre økonomi for FDFs hoved-
kontor” (oktober 2021) behandles emnet FDF-aktivitet i forbindelse med FDFs hovedkontor. 
Hovedbestyrelsen har endnu ikke forholdt sig principielt til dette spørgsmål.  
Det er nødvendigt med en stillingtagen til spørgsmålet, idet det kan påvirke det antal kva-
dratmeter, der skal anvendes i forbindelse med FDFs hovedkontor samt evt. omkostninger i 
forbindelse med driften af FDF-aktiviteter. 
 

INDSTILLING 

HB træffer beslutning om hvorvidt, der skal være FDF-aktivitet i forbindelse med 
FDFs hovedkontor og i givet fald, hvilket omfang denne aktivitet skal have. 
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SAGSFREMSTILLING 

DEBAT OM AKTIVITET 
HB skal drøfte hvorvidt, der skal være FDF-aktivitet i forbindelse med FDFs hovedkontor og 
i givet fald, hvilket omfang denne aktivitet skal have. 
 
Hvis HB ønsker FDF-aktivitet i forbindelse med hovedkontoret, så kan det overordnet set 
ske på tre måder. 
 
1. Aktiviteten er ”aktiv”. Det betyder, at den er understøttet med lønnede ressourcer og 

materialer til at skabe og drive aktiviteten 
 

2. Aktiviteten er ”passiv”. Det betyder, at kredse, udvalg, landsdele m.v. uden beregning 
kan benytte hovedkontorets mødelokaler (på samme måde som Nørre Alle og Sletten). 
Landsforbundet må dog påregnes ekstra omkostninger til opsyn, rengøring, oprydning 
m.v. 
 

3. Aktiviteten er ”både/og”. Det betyder, at lokaler kan anvendes som ovenfor og hertil 
kommer at der er allokeret midler til aktiviteter som udvikles/drives af et frivilligt ud-
valg. 

 
Afhængig af scenarier er der en masse praktik nedenunder omkring lokaleindretning, ad-
gang mm. Det er ikke afsættet her. Det er principiel debat om man ønsker FDF-aktivitet 
ved FDFs hovedkontor og i givet fald hvilken form for aktivitet det så skal være. 

 
 

 

BILAG 

Ingen bilag. 


