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HB-referat | 20. november 2022 
 
Møde for:  FDFs Hovedbestyrelse (HB) 
 
Mødedato:  20. november 2022 kl. 16.30 
  
Sted: Hotel Nyborg Strand 
 
Deltagere:  HB:  

Anna Korsgaard Berg (AKB), Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Lene Thanild Schøler 
(LTS), Lise Aslak Jensen (LAJ), Sofie Larsen (SL), Søren Rejkjær Svendsen (SRS), 
Dorte Fog (DF), Kim Koch Rasmussen (KKR), Emil Gaarde (EG), Morten Gerht 
Schmidt (MGS) og Martin Bo Hermansen (MBH). 

 
 Ledergruppe: 
  Jakob Harbo Kastrup (JHK), Anna Buur Vistesen (ABV) og Peter Jeppesen, (PJ) 
 
Referat: FDFs Ledergruppe  
 
Gæster: Landsmødedirigenter: Morten Skov Mogensen (MSM) og Dennis Jim Frederiksen 

(DJF) 
 
Dagsorden:  
Mødet ledes af FDFs generalsekretær indtil en formand er valgt. 
   
1. Konstituering (KUN HB+GS) 

I henhold til vedtægternes § 12, stk. 3 skal hovedbestyrelsen konstituere sig med formand, 
næstformand og kasserer. Ligeledes protokolleres suppleanter til hovedbestyrelsen samt 
eventuel indsupplering. 
 
Hovedbestyrelsen konstituerede sig med følgende poster: 

• Formand: Dorte Fog 
• Næstformand: Kim Koch Rasmussen 
• Kasserer: Emil Gaarde 

 
Suppleanter iht. stemmetal: 1. Ulla Visbech, 2. Aksel Munk-Hansen, 3. Jesper Nielsen 
 

2. Landsmødeevaluering 
Foreløbig evaluering af FDFs landsmøde 2022. Sammen med landsmødets dirigenter 
foretages en kort evaluering af landsmødet og det drøftes om der er hastesager, der skal 
følges op på snarest.  
 
Opfølgningen på landsmødets beslutninger fortsætter på næstkommende HB-møde. 
HB følger op på selve landsmødearrangementet på HBs møde i januar 2023. 
 
Det blev fremført at enkelte dagsordenspunkter godt kunne have været skåret lidt skarpere 
til rent indholdsmæssigt, så det var mere klart for alle hvad punktet handler om. Det var også 
tydeligt at ikke alle deltagere var lige godt forberedt på alle punkter, hvorfor der opstod 
forvirring omkring ændringsforslag mv. 
 
Rækkefølgen på dagsordenen viste sig ikke at holde helt i praksis, f.eks. blev punkt 19 rykket 
frem. Dirigenterne ønsker dog ikke at risikere sin uvildighed ved at være med til at udfærdige 
selve dagsordenen for HB. 
 
Det blev konstateret at der var to beretningslignende punkter i starten, der gjorde at 
dirigenterne ikke kunne korte talerne af, hvilket var medvirkende til at tidsplan skred en 
smule. 
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Drøftet at kronologien og tidssætningen på dagsordenen ikke var blevet behandlet på et HB-
møde, da HB i september havde travlt med indholdet af de enkelte punkter. Den kan dog 
med fordel behandles i FU eller andetsteds. Samtidig fremført dirigenterne at der med fordel 
kan være en plan for hvilke punkter, der stryges hvis tidsplanen skrider for meget. 
 
 
Drøftet om HBs placering i salen er hensigtsmæssigt. Flere har således bemærket at HB-
bordet er meget aktive og arbejder og taler meget med hinanden, både mens der er talere på 
talerstolen og når der ikke er. Omvendt blev det fremført at det er godt at opleve at HB er i 
arbejdstøjet. Derfor var der ikke en entydig holdning til om det er godt eller skidt at HB 
sidder lige foran talerstolen. F.eks. også fremført at HB-bordet står godt, fordi HB har 
øjenkontakt med dem der står på talerstolen. I forlængelse heraf blev det drøftet om de to 
ansatteborde skal være så centralt placeret. 
 
Drøftet om og hvordan dirigenterne kan eller skal sætte nogle krav ift. længden på anekdoter 
og hjemmegjorte slides, der falder uden for temaet for dagsordenspunktet. 
 
Kort drøftet om og hvordan udvalgsformænd kan gå på talerstolen, da de selv har været lidt i 
tvivl. Udvalgene var lidt kede af de korte pauser, til at opleve udstillingsområdet. 
 
Der bør nok tænkes i at forslagene og dagsordenen fremsættes i en form, der gør det er 
nemt at fremsætte tydelige og forståelige ændringsforslag på slide? Samtidig fremført at der 
var lidt flere ændringsforslag end tidligere og at vi nok bør lave en tydeligere vejledning til 
folk ang. ændringsforslag. De bør bl.a. kunne fremsendes før mødet, så de ikke alle bliver 
skrevet under mødet, hvilket ikke giver gennemarbejdede ændringsforslag, som er fremsat 
inden folk går på talerstolen. 
 
Drøftet at det ikke er overraskende med den lange behandling på udviklingsmålene, eftersom 
der var fremsat så konkrete og detaljerede udviklingsmål med tilhørende handlinger, som der 
kunne stilles ændringsforslag til. 
 
Enighed om at det var meget ærgerligt at der ikke blev ordentlig tid til workshops om 
udviklingsmålene, som er et vigtigt led i at igangsætte udviklingen og implementeringen hos 
kredsene. Dog var der god energi i salen til den forkortede workshop og flere aktive deltagere 
til den valgfrie workshop lørdag aften. Kredsene vil gerne deltage i den slags for at sætte 
gang i deres egne reflektioner og udvikling. 
 
Kort fremført at vi bør udfordre dele af vores eget landsmødeformat. Måske bør der med 
inspiration fra andre organisationer laves nogle workshops online eller på mødet, hvor der 
fokuseres på de enkelt forslag inden de behandles i plenum.  
 
Paneldebatten og kandidatpræsentationen var grundlæggende godt. Kandidatforløbet kan 
med fordel videreudvikles forud for næste landsmøde.  
 
Drøftet at teknikken og online talerlisten fungerede godt og smidigt.  
Kort drøftet at der var relativt få seere på det online stream, hvilket måske ikke helt står mål 
med ressourceforbruget. 
 
Fremført at vi skal huske at kigge grundigt på forretningsordenen ift. frister og 
ungdomsrepræsentanternes mulighed for at fremsætte ændringsforslag. Evt. skal der et 
vedtægtsændringsforslag til ift. at fastsætte en tilmeldingsfrist til landsmødet. 
 
 

3. Samtykke til offentliggørelse af billede og kontaktinfo på landsforbundets hjemmeside, 
medier mv. 
Landsforbundet har praksis for at offentliggøre HB-medlemmernes billede, navn og 
kontaktoplysninger på landsforbundets hjemmeside i FDF LEDEREN og i andre medier og 
publikationer. Landsforbundet skal indhente samtykke til at en sådan videregivelse må finde 
sted.  
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I referatet protokolleres de enkelte HB-medlemmers samtykke. Samtykket kan til enhver tid 
tilbagekaldes, hvorefter landsforbundet straks vil fjerne oplysningerne fra hjemmesiden mv. 
Kontakt i så fald landsforbundets administrationschef. 
 
Konklusion: Alle medlemmer har givet samtykke.  
 

4. Næste møde 
Næste møde er lørdag den 3. december 2022 kl. 10.00 på Rysensteen med efterfølgende 
middag. Der er mulighed for overnatning. 
 
Morten prøver at få mulighed for at deltage. Christian deltager kun til ud på eftermiddagen.  
 
Jakob redegjorde for, at vi prøve at finde en oplægsholder, hvilket det var opbakning til. 
 
Mødekalenderen for 2023 ligger fast. Kort fremført at når der fastlægges kalender for 2024 
bør HB tilstræbe at styre uden om DUF delegeretmødet ifm. første møde efter landsmødet-  
 

5. Eventuelt 
Christian laver en ny facebookgruppe. Der ønskes pænt coverbillede.  
 


