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HB Referat | August 2019 
 

Møde for:  FDFs Hovedbestyrelse (HB) 

 

Mødedato:  30. – 31. august 2019 

  

Sted: Rysensteen 

 

Deltagere:  HB: 

Anne Katrine Sylvest (AKS), Christian Skovsgaard Bjerre (CSB) Deltog fredag aften, 

Dorte Fog (DF) Ejner Bank Andreasen (EBA), Emil Gaarde (EG), Iben Konradi Nielsen 

(IKN), Jonas Kolby Laub Kristiansen (JKK), Kim Koch Rasmussen (KKR), Lene Thanild 

Schøler (LTS), Søren Rejkjær Svendsen (SRS) og Ulla Visbech (UV) 

 

 Ledergruppe: 

  Rasmus Agergaard Pedersen (RAP), Jakob Harbo Kastrup (JHK),  

Anna Buur Vistesen (ABV) og Peter Jeppesen, (PJ) 

 

Ansatte: 

Christina Gro Hansen (CGH) (ref.), Heidi Bak Nielsen (HBN), Jeppe Sølvberg Strauss 

(JSS), Johanne Götze Lindegaard (JGL), Lasse Nybo (LN), Mette la Cour (MLC), Mia 

Fanefjord Hansen (MFH), Rasmus Bach Ottosen (RBO) og Simon Fauerskov (SFA) 
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0 Velkomst og sang     

  

1.0 Protokol     

  

1.1 Referat fra seneste HB-møde     

 Referat fra HB-mødet i maj er vedlagt som bilag. Referat fra det lukkede HB-

telefonmøde i juni vedr. ansættelse af udviklingschef er rundsendt pr. mail. 

 

 Iab. 

1.2 Fastsættelse af dagsorden     

 Eventuel optagelse af ekstra punkter. 

 

 Optagelse af punkt 4.2 ang. trailcenter på Sletten 

1.3 Årshjul     

  

 Iab. 

1.4 Siden Sidst     

 Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde. 
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 RAP orienterede om sommeren, der har været rolig til trods for mange ture og lejre. 

55° Nord har denne uge haft nok at gøre med at pakke masser af skjoldmaterialer. I 

denne uge er der kommet æggebakker med FDF-lege til salg i udvalgte Føtex og Bilka 

takket være Legeudvalget. 

Skolerne er startet godt med nye hold efter sommerferien. Kongeådalens Efterskole 

fejrer 40 års jubilæum i forbindelse med Seniorfestival. Silkeborg Højskole inviterer til 

50 års jubilæumsfejring den 5. oktober.  

 

HB tog orienteringen til efterretning  

2.0 HB Dagsorden     

2.01 Orientering om GF Council Meeting i Zambia O    

 Orientering fra HBs udsendte. 

 JKK berettede fra turen, der bar præg af, at det var placeret i Afrika, så der var mange 

afrikanske deltagere. Ungeinddragelse var et tema på en workshop, som Tine Stenum 

og Sara Lentz stod for. FDF er vigtig for de afrikanske Global Fellowship-medlemmer. 

De beretter om, at vi har bidraget med meget inspiration og støtte gennem tiden.  

 

HB tog orienteringen til efterretning  

2.02 Orientering om endelig tipsansøgning og underskrift 

af revisionsprotokol 

B    

 Orientering om den endelige tipsansøgning og underskrift af protokol vedr. 

tipsansøgningen. 

 JHK orienterede om tipsansøgningen. Der er søgt for to år. Der skal underskrives 

protokollatet for medlemstallet, der er blevet færdig siden maj-mødet.  

 

HB tog orienteringen og protokollatet til efterretning. Protokollatet blev 

efterfølgende underskrevet.  

2.03 Kvartalsopfølgning Q2 O    

 Halvårsstatus for landsforbundets drift og opdateret estimat for 2019. 

  

 EG gennemgik kvartalsopfølgningen og estimatet for hele 2019. Der forventes bl.a. lidt 

lavere indtægter på kontingent og tipstilskud. Tilskuddene kommer først i andet 

halvår. En række forskellige udgiftsposter; kurser, it, personale er fint ifølge budget. 

Men resultatet for året ser ikke helt så positivt ud pga. de lavere indtægter.  

 

Der er pt. en udfordring ift. at der ikke er givet så mange gaver på min. 200 kr. endnu. 

Dette kan give en udfordring ift. at opretholde momskompensationen i 2020. HB 

spurgte om der er en plan for det. Svaret er ja, at der arbejdes på det, så kredsene 

bl.a. kan sende et donationsbrev ud til deres tidligere medlemmer.   

 

HB tog kvartalsopfølgningen til efterretning, der arbejdes videre med opfordring til 

gaver.  

2.04 Profilarbejdet O    

 Orientering om implementeringen af ny profil     
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 RAP gav en status på udrulningsarbejdet.  

 

HB tog orienteringen til efterretning. 

2.05 Supplerende beklædning O    

 Indstilling fra arbejdsgruppen til endeligt design     

 JKK fremlagde følgegruppens arbejde. Der er indgået samarbejde med Mammut om 

produktion. Der er nået til enighed omkring detaljer, og man er også enig om ønske om 

høj kvalitet. Der har været flere bud på det grafiske på t-shirten. Det har været svært 

at vælge. Arbejdsgruppen har ikke været enige om designstil. Derfor er der fremlagt 

fire forslag for HB.  

 

Herefter var en runde, hvor andre kunne pege på deres favorit.  

 

Hovedbestyrelsen vedtog designoplæg på t-shirt med en skjold-outline. 

2.06 Samarbejdsaftaler med landsdele O    

 Status på samarbejdsarbejdsaftaler med landsdelsledelser 

 ABV gav en status på samarbejdsaftalerne. FDF Landsdel 4 er afviklet, resten er i 

kalenderen, undtagen FDF Landsdel 7 og 8.  

 

HB tog orienteringen til efterretning. 

2.07 Midtvejsdebat O    

 Tema skal godkendes     

 RAP orienterede om, at arbejdsgruppen er landet på et tema om folkekirken og den 

lokale sognetilknytning. Der kan både komme folk ude fra, der kan give og få modspil, 

og samtidig kan lederne få konkret inspiration med sig hjem. Oplæg til at slutte lørdag 

eftermiddag.  

Bemærkninger: 

- Det kunne også være interessant at se på, hvad det betyder, hvis kredsens ledere 

ikke er sognebørn, der hvor kredsen er. 

-Kan være bekymret for, om vi kan sælge emnet til kredsene. Vi skal passe på, at 

personlig fokus ikke kommer til at fylde det hele.  

- Man kan overveje ikke kun at sælge på overskrift, men også på navne.  

- At være kreds i en kirke handler også om at få et godt samarbejde helt lavpraktisk, 

hvordan man kan bruge hinanden. Det ville måske være mere kredsnært. 

Formuleringerne skal tage udgangspunkt i ledernes udfordringer.  

Arbejdsgruppe med RAP, UV, SRS arbejder videre.  

 

HB vedtog tema og tidsplan.  

2.08 Ungdommens Ø O    

 Orientering om FDFs deltagelse     

 DF orienterede om deltagelse i åbningen af øen. Det er endnu ikke alt, der er 

renoveret. Der var mange spejdere, og flere politikere og meget presse til stede. Der 

var en del samtaler med beslutningstagere og bidragsydere. Man kan godt forestille sig 

en sommerlejr på øen, men det er pt. sværere at se unge tage derover en torsdag. 
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FDF er projektpartner via DUF. Vi afventer arbejdet her omkring demokratisporet.  

 

- HB drøftede bl.a. om vi har taget den rigtige beslutning om kun at være 

projektpartner. Der er således mange projekter uden om øen, med meget aktive fonde 

omkring, hvorfor vi skal følge det tæt. 

- Det er klart fondene gerne vil have øen til at blive en succes. Historiefortællingen er, 

at det er ungdommens ø, startet af spejderne. FDF vil aldrig blive omtalt på samme 

niveau.. 

- Bl.a. fremhævet at det er blevet en succes efter Spejderne har bygget en ny 

organisation op. FDF har ikke kræfterne til det lige nu.  

- Vi skal kunne kommunikere skarpt, hvorfor FDF ikke er med som kernepartner. 

Fondene vil måske spørge, når vi om lidt søger de samme fonde til udvikling på 

Sletten. 

 

HB tog orienteringen til efterretning. 

2.09 Positionspapirer B    

 Afstemme ny tidsplan for færdigørelse     

 RAP gav en status på arbejdet med positionspapirerne.  

Der ligger et udkast på samfundsengagement, sommangler input og gennemskrivning. 

Der kan indsendes kommentarer. HBs kommentarer indarbejdes og papiret vedtages i 

oktober.  

 

LTS, RAP, JKK og AKS arbejder videre med relationspapiret, og fremlægger noget i 

november. 

2.10 Kommissorium for Trosudvalg B    

 Godkendelse af nyt kommissorium     

 RAP præsenterede kommissorium. 

- Ros til opbygning. 

- Hvordan er udviklingsmål inkorporeret? Der er ikke henvisninger til konkrete 

udviklingsmål, da kommissorium løber fire år.  

- Er kontakten til ambitionsudvalg anderledes end øvrige? Vi har nok til gode at drøfte 

den præcise kontakt til ambitionsudvalgene.  

 

HB godkendte kommissorium.  

2.11 Formand for legeudvalget B    

 Ny formand/formandsskab for legeudvalget     

 ABV præsenterede listen. 

Endnu et navn kom på listen. 

 

HB forhåndsgodkendte listen og gav grønt lys til at gå i gang med at 

opfordringerne.   

2.12 Formand for uddannelsesforum B    

 Godkendelse af formand/formandsskab     
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Uddannelsesforum skal have ny formand, hvorfor der blev fremlagt en liste over 

mulige formandsemner 

 

HB forhåndsgodkendte listen. 

2.13 FDF-Barometer D    

 Fremlæggelse af hovedpointer fra medlemstalsanalysen. 

 JHK fremlagde årets barometertal.  

 

HB tog tallene til efterretning. 

2.14 Strategi B    

 Intro ved styregruppen og drøftelse af arbejdshypotesen for en strategi 

 Opsamling 

HB drøftede oplæg til revideret ”strategihus”.  

 

PJ gennemgik de sidste 20 års indsatser i forhold til medlems- og kredsudvikling.  

 

Herefter fulgte en plenumdebat om HBs ønsker og drømme for medlemsudvikling i 

FDF.  

 

2.15 Kredsbesøg 

Vi går til Anna Kirke på Nørrebro og besøger nye/genstartede kredse 

 

Oplæg ved FDF K 9 Nørrebro, FDF Vesterbro og FDF Sundby.  

 

3.0 Faste punkter     

3.1 Ledelsesorientering O    

 Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB.     

 RAP berettede om arbejdet op til sommerferien. Opgaver i forhold til bestilling af 

skjoldvarer. Et ledelsesvakuum har fyldt. Dejligt at Simon Stagis har sagt ja til at blive 

landslejrchef. Han starter så småt op i efteråret, og rykker for alvor igennem fra 20. 

januar. 

FDF har fokus på samværsregler, og det er godt. 

Status på partnerskab med Hele Danmarks Familieklub. 

 

Kommentarer og spørgsmål:  

- Spørgsmål til skjoldbestilling, der lå henover sommerferien.  

- 254 kredse bestilte skjoldvarer. Under 10 kredse har henvendt sig efter deadline 

- Spørgsmål til samarbejdet med banker – er det et generelt problem? 

- Ja. Det er svært med bankerne, når vi udskifter kasserer i eksempelvis 

netværk, der ikke beskrevet i vedtægterne, og derfor er bankerne 

betænkelige. Derfor har mange antageligt netværk private konti.  

- Skal vi gøre noget – spørge DIF eller DGI? Indgå samarbejdsaftale med vores bank? 

- Ros til, hvis det er lykkes med en automatisk kontingentservice. 

- Sag ang. Klitten og Hvide Klit. Erhvervsstyrelsen har begrænset deres udlejning til 

særlige grupper. De må nu ikke leje ud til rus-ture og sølvbryllupper. Der er ingen 
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ankemulighed. Det kan få betydning for andre hytter. Nu undersøges det, om det skal 

løftes politisk.  

 

HB tog ledelsesorienteringen til efterretning. 

3.2 Referat fra de seneste FU-møder O    

 Referat fra møder i forretningsudvalget i juni og august er vedlagt som bilag. 

 Iab. 

3.3 Næste møde     

 Opsamling på dette HB-møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet med henblik 

på næste HB-møde. 

 Næste møde er den 8. oktober på Nyborg Strand. 

3.4 Eventuelt      

 IKN deltog i Jens Hennebergs begravelse. 

 

Der blev takket for god bilagsdisciplin.  

 

I Skoleforum har HB to pladser. EBA har den ene, CSB den anden. CSB vil gerne 

stoppe. UV tager over. 

 


