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0 Velkomst og sang     
1.0 Protokol     
  

1.1 Referat fra seneste HB-møde O   x 
  

 
Der blev stillet spørgsmål omkring arbejdsflowet i overgangen fra mailbaserede rettelser til den onlinebaserede i 
Word. 
 
HB tog referatet til efterretning. 

 

1.2 Fastsættelse af dagsorden B    
 Eventuel optagelse af ekstra punkter. 

 
Dagsordenen blev godkendt uden optagelse af ekstra punkter. Under eventuelt underskrives overenskomst med 
FDF Slots Bjergby. 
 
1.3 Årshjul O   x 
 Se opdateret udgave i SharePoint. 

 
Der er overvejelser omkring hvorvidt dagsordenen for januar-mødet, er ved at være udfyldt. 
 

1.4 Siden Sidst O    
 Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde. 

 
Nu har HB haft et år sammen i den nuværende konstellation. DF vil derfor invitere HB-medlemmerne til individuelle 
samtaler i løbet af november måned. 
 
RAP orienterede: 

- Der er udkommet et nyhedsbrev til alle i FDF. De enkelte punkter fra det kan ses på FDF.dk. Det er dejlig 
rart og vidner om høj aktivitet, at der kan laves et fast nyhedsbrev hver anden uge. 

- Der har været afholdt møde i Skoleforum for første gang i halvandet år. Samtlige skoler beretter om fuldt 
optag. Der kommer til maj en samtale om, hvad det vil sige at være FDF-skole og hvor vidt ’familien’ kan 
udvides. Der er Skolekonference 2. april 2022 09.30 til 15.30 på Silkeborg Højskole. 

- Der er forventet afskedsreception for Jakob Zakarias på Silkeborg Højskole d. 10. januar. 
- Danmarks Radio har rakt ud og spurgt om vi atter engang vil være med inde omkring 

Danmarksindsamlingen. Sidst var det i forbindelse med ’Gode Gerninger’. Vi har takket ja til at deltage 
igen, da der er mulighed for god promovering af en masse glade børn i FDF-skjorter. 

 

1.5 Status fra HBs Arbejdsgrupper og Kontaktpersoner for 
Arena 

0    

 Mulighed for orienteringer: 
 

Styregruppen omkring kredsstart 
- Der er mødedøgn til januar. Her laves blandt andet en overflyvning på, hvordan styrergruppeformatet kan 

benyttes i andre sammenhænge. 
- Der er påbegyndt et arbejde omkring fonde. Pt. er der opsat et møde med Lauritzenfonden. 
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Arbejdsgruppen vedrørende nyt medlemssystem 
- Der har været demoworkshops med tre udbydere af medlemssystemer. Arbejdsgruppen har på 

nuværende tidspunkt snævret feltet ind til tre mulige systemer. Herfra skal der tages samtaler omkring 
tilpasning af systemerne og den samlede økonomi mv. 

 
Arbejdsgruppen for evaluering af struktur 

- Der arbejdes med geografi og interviews. Disse interviews bliver afholdt i januar, hvor HB også bliver 
interviewet i to grupper. Invitationen udsendes snart. 

- Der blev afholdt fælles statusmøde med landsdelene. De arbejder på forskellige niveauer. Der er bred 
opbakning til formatet, det giver et godt overblik og en videndeling. 

- Der skal være en opklaring af HB-kontaktpersonens rolle på møderne, både i forbindelse med de 
strategiske møder i landsdelen og de opsamlendene fællesmøder. 

 
Arena 

- Der er kommet liturgiopfølgning. Grundlæggende ændres der ikke noget, der er dog nogle ’åbne huller’, 
hvor der blandt andet skal ses på vejledning til børnegudstjenester, lægmandsgudstjenester og 
friluftsgudstjenester. 

 
Landsdele 

- Landsdel 7 
FDF Slots- Bjergby har haft stiftende generalforsamling. AKB var på besøg og overrakte en gave på vegne af 
Hovedbestyrelsen.  
 

2.0 HB Dagsorden     

2.01 Relationsudvalget Besøg B   X 
 HB drøfter kommissorieudkast sammen med formanden Heidi Bak for udvalget. 

 
Orientering: 
Relationsudvalgets formand Heidi Bak var på besøg under punktet. Hun gav en indledende orientering. 

- Relationsudvalget er et nyt udvalg i FDF-regi. Det betyder blandt andet at hensigten med udvalget, ikke er 
at udvide det eksisternde socialudvalg med et nyt arbejdsfelt. 

 
Udvalgets formand kom med et udkast til et kommissorium. Der er her præsenteret tre vinkler på, hvordan FDF kan 
arbejde med relationer i udkastet til kommissoriet. Det er blandt andet disse vinkler, der ønskes en tilbagemelding 
på. 
 
HB startede med en samtale to og to, omkring relationer i FDF med henblik på kredsen, ledere og børnefællesskab.  
 
Der blev givet følgende pointer fra grupperne: 

- En gevinst kunne være, at pædagogikken bliver forankret i relationsudvalget. 
- Der blev talt om de gode børnefællesskaber. Hvad gør vi når leder-barnrelationen bliver så stærk, at det 

kan blive en hæmsko i klasseskiftet og lederfordelingen? 
- Der er en vigtighed af relationsudvalget. Selvom vi er gode til relationer, er det stadig vigtigt at vi taler om 

dem og bliver endnu bedre. 
- En forventningsafstemning i forhold til de svære relationer. Hvordan er ændringerne af relationer fra 50 år 

siden og til i dag sket, og hvilke udfordringer giver det? 
- Hvordan løser vi konflikten i store kredse med ’klikedannelse’, hvis klasser har møder på forskellige dage 

og tidspunketer. Kan vi undgå at medlemmer stopper i ’klumper’. 
- Hvordan kan relationer både være et payoff for de frivillige, og samtidig det vi arbejder med. Kan det gøre, 

at vi glemmer arbejdeg med at forbedre dem? 
- I forhold til fastholdelse skal det undersøges, hvad der skaber en god ramme. Hvordan understøtter 

lederne bedst de byggesten, der er i børnegruppen. 
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- Der er en vigtighed i det at facilitere relationer. Det kan et relationsudvalg give en øget bevidsthed om, 
samt hvordan disse relationer bedst kan udvikles. 

- Pædagogikken skal have lov til at fylde og opsluge den energi, som den er berettiget til.  
- Der er noget særligt i mødet mellem et enkelt barn og en enkelt voksen. Hvordan kan den relation 

rammesættes, så den bedst bliver en gevindst for både individder og FDF. 
- Der er mange forskellige relationer mellem barn og voksen. Det nye udvalg kan sætte fokus på de som 

bliver glemt, eller ikke passer ind i de gængse relationer. Der er ikke en rigtig måde at være leder på, eller 
en relation der er rigtig at have, men alle børn skal have en god relation, til minimum én voksen. 

- Det at bære pædagogikken ud er meget stærkt, og at kunne gøre relationsudvalget til eksperter og 
bannerfører er en stor gevinst. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Alle spørgsmål og kommentarer blev taget til efterretning af udvalgets formand. Disse er derfor ikke direkte 
besvaret. 
 
Det bør ikke være relationsudvalgets bundne opgave i kommissoriet at afholde FORM-oplæg.  
 
Kommissoriet bør være gældende til og med 2026, så det passer med strategiens forløb. 
 
Kan der tilføjes flere beskrivende ord omkring økonomiske barriere? 
 
Kan det skrives ind, at relationsudvalget benyttes som eksperter, deri samarbejde med HB. Så vi er koordineret ift, 
når der er en åbning for FDF i at udtale sig om et emne, som FDF er eksperter på. Det kunne man eksempelvis have 
gjort under corona, hvor begrebet “fællesskaber” fik stor opmærksomhed. Det havde været yderst relevant, at vi 
udtalte os om vores erfaring ift. At facilitere fællesskaber og hvad det betyder for børn. Udvalget må gerne tage 
kontakten til HB og ikke vente på, at det omvendte sker. 
 
Kan det tilføjes at der skal samarbejdes med de andre ambitionsudvalg? Så de fire ambitionsudvalg får til opgave i 
samarbejde at udbrede samlet viden i landsforbund og kredse om ambitionens fire ben. 
 
Kan der tages stilling til hvordan lederne dygtiggøres? Skal det nødvendigvis ske gennem oplæg i kredsene, eller 
kunne det være en del af landsdelenes uddannelsestilbud? 
 
Når udvalgsmedlemmerne at kunne komme med input til kommissoriet, eller bliver dette godkendt først?  

- Kommissoriet er bevidst lavet meget åbent, og medlemmer kan derfor selv være med til at definere 
arbejdsområder. 

 
Der står at udvalget skal have øje på børnefællesskaber udenfor FDF. Ville det ikke være nærliggende at udvalget 
også havde blik på børnefællesskaber i FDF? 
 
Kan man have en person i udvalget, som arbejder i forhold til den kommunale børnefællesskabsplan? 
 
HB fulgte indstillingen og drøftede udkastet til kommissorium for Relationsudvalget. 
 

2.02 Temperaturen i kredsene - Runde ved 
forbundssekretærerne 

O    

 Grundet manglende interaktion med kredsene på Lederklubben LIVE fik HB i stedet dette punkt til at få 
indblik i forskellige aktuelle kredsindsatser ved forbundssekretærerne. 
 

Orientering: 
Forbundssekretærene gav en orientering, fra udvalgte kredse. 
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Kommentarer og spørgsmål: 
Det er dejligt at høre kredsfortællingerne, vi ved godt, at der går noget tid, før arbejdet med udviklingsmål og 

strategi er i gang i alle kredse. Det vigtigste er, at alle starter der, hvor det giver mening for dem, når vi sammen 

skal arbejde for at flere børn og unge får deres ståsted i FDF.  

 
Fortællingen og det at samtale om værdierne er vigtig, fordi det giver lederne mulighed for at drøfte, hvorfor de er 
sat i verden. 
 
Enormt godt at arbejdet med fortællingen kan styrke lederfællesskabet. Det viser at det er vigtigt at arbejde med 
fortsat. Ikke nødvendigvis som et udviklingsmål.  
 
Der bliver talt meget om struktur. Netværk der virker og ikke virker. Det betyder at det er ekstra vigtigt, at vi 
undersøger det. 
 
Hvad har konsekvensen af corona været i forhold til antallet af ledere? 
 
Noget af det, der går igen, har været kredslederskifte. Opleves det generelt, at der er større udskiftning på den 
post? 

- Der har været mange udskiftninger. Det er dog ikke til at sige hvorvidt denne er større end normalt. Dette 
er både hvad angår kredsledere og ledere. Vi bliver nødt til at se om de frivillige vender tilbage. 

 
Der har været en frygt for at endnu flere kredse ville stå uden ledere og/eller kredsleder. 
 
Der bliver nødt til at være en opmærksomhed på unge ledere, som flytter ind til byen. Hvordan kan 
lederuddannelsen flyttes ud i landet? 
 
Vi skal være vågne og opmærksomme når uddannelsessteder, i forbindelse med regeringens udflytningsplan, bliver 
flyttet ud i landet. Kan det bruges til at få lederkræfter og FDF-engagement.  
 
Bliver der sorteret ud i materiale, der er lavet under tidligere udviklingsmål? Rykker man stadig ud med ældre 
materiale? 

- Ja og nej. Der findes nogle bibliotekarer i kredsteamet, som samler den viden der er på forskellige 
områder. En del materiale kan stadig tilgås gennem FDF.dk 

 
Hvordan kan kredse signalere til landsforbundet at de er udviklingsparate, så de ikke kun skal opleve at 
forbundssekretæren kan hjælpe, når det går skidt? 

- Kulturændringen kommer, når kredsene åbner sig og fortæller, hvor de er. 
- Man har også en forpligtigelse som FDFer, når man oplever en kreds, der kunne have godt af at få hjælp. 

 
Vi skal virkelig have åbnet op for problemstillingen i overgangen fra Familie-FDF til pusling. 
 
I arbejdslivet siger man, at den stærkeste predictor for om man bliver på en arbejdsplads, er relationen til den 
nærmeste leder. Kan man overføre den parallel til FDF? 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 

2.03 Opfølgning på aflysning af Lederklubben Live D   X 
 Kort opsamling på selve aflysningen. Derefter drøftelse af hvilke handlinger aflysningen af arrangementet 

potentielt kan give fremadrettet.  
 

Orientering: 
ABV orienterede 
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- Der er en opsamling i forbindelse med måden, hvorpå vi rækker ud til kredse, netværk og landsdele.  
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Alle kredse uden puslingearbejde inviteres til selvstændigt modul og netværk omkring puslingearbejde. 
 
Er der tænkt noget mere struktur i forhold til, hvordan elementer implementeres? 

- Der kommer til at være et fokus i kredsteamet på opsamling fra punkt 2.02 
 
Det er vigtigt at sikre, at de kredse, som trods alt var tilmeldt Lederklubben Live, får mulighed for sparring på de 
emner, de ønskede at debattere. 
 
Er det meningen, at det er ansatte, der skal løfte den virtuelle del af Lederklubben? 

- Der er ikke nogen forventning om, at alle landsdele har et virtuelt frivilligdrevet lederuddannelsestilbud.  
Det er dog allerede tænkt, at flere moduler afholdes af frivillige. 

 
HB debatterede potentielle handlinger efter aflysningen. 
 

2.04 Status fra Landslejrudvalget     
 Landslejrchefen giver en mundtlig status 

 
Orientering: 
DF gav en kort introduktion samt tak til Søren for at træde til i LLU.  
Der blev i den forbindelse taget en navnerunde omkring bordet. 
 
SS gav en orientering på Landslejren 

- Landslejrkurset har givet en masse leg, liv og FDFstemning. Alle tog glade hjem. 
- Der har været plads til lidt småjusteringer i maskinrummet ovenpå kurset. 
- Da der blev evalueret blandt deltagerne svarede 93 % af respondenterne, at kurset havde været ’godt’ 

eller ’meget godt’ hvilket må siges at være en succes.  
- Der er blandt udvalgsforpersonerne et fokus på at sparre med og lede udvalgene. 
- Landslejrchefen er opmærksom på, at de fleste i LLU har været i gang med at lave landslejr siden 

november 2018, det er en langstrakt landslejrperiode og har betydet behov for pusterum i planlægningen 
løbende. 

- Invitationen er ved at blive trykt og der er ved at blive opbygget et tilmeldingssystem, som kan tage hånd 
om både medlemmer og ikke-medlemmer. 

- Skolerne koordinerer deres deltagelse på lejren. De vil rigtigt gerne være med, men skal også finde deres 
rolle som skole. 

- En af de hovedproblemstillinger, som der arbejdes med lige nu, omhandler hvordan der skaffes nok 
medarbejdere til lejren.  

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Hvad er de største risici i forhold til afholdelse? Eksempelvis i forhold til antallet af medarbejdere? 

- Det vil kunne have den konsekvens, at man bliver nødt til at nedskalere. 
 
På nuværende tidspunkt er der syv ekspeditioner, som har booket plads til fortræningssweekend på Sletten. Før 
sidste Landslejr var der på nuværende tidspunkt kun tilmeldt to. 
 

2.05 Debat om administrative greb ved kredslukninger D   X 
 HB drøfter forskellige scenarier af kredslukninger mhp. en videre proces om mulige greb.  

 
Orientering: 
ABV orienterede: 
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- Punket omhandler undelukknde kredse, som igenenm en længerevarende periode på flerer år, ikke har 
haft arbejde med børn og unge. 

- Vi skal af princip være påpasselige og respektere kredsenes selvstændighed. 
- Der har af forskellige årsager været grundlag for at arbejde med lukning af kredse. 
- Spørgsmålet er hvor vidt vedtægterne egentlig giver de værktøjer, som hensigten er. Det er eksempelvis 

ikke givet, at Landsforbundet har mulighed for at opsige overenskomsten for af den vej at lukke den 
forening, der indtil da var en FDF-kreds.  

 
HB og ansatte gik i grupper og diskuterede de forskellige cases. Der blev herefter taget en runde med pointer fra de 
forskellige grupper. 

- Vi skal passe på, at et fokus på lukning ikke fjerner fokus fra, at kredses udviklingsparathed kan ændre sig 
over tid, og de derfor måske kan være klar til at udvikle sig inden kredsen lukker. 

- Vi skal være meget skarpe, såfremt der fremsættes en vedtægtsændring, på at denne bliver fremlagt og 
motiveret ordenligt, så eksisterende og velfungerende kredse ikke føler sig truet, da det ikke er det, der er 
formålet med denne debat  

- Der må gerne være administrative greb, de steder hvor tomme skaller står i vejen for FDFs udvikling eller 
oprydning. 

- Det kan måske overvejes, at årsmødet ændres, så alle medlemmer i kredsen eller hovedbestyrelsen i givne 
tilfælde kan indkalde. 

- Der bør være en overvejelse omkring, hvordan vi kan undersøge emnet mest hensigtsmæssigt. Det er ikke 
nødvendigvis en tabersag på Landsmødet. Man kan godt fortælle at den tid ansatte bruger på kredse som 
ikke lever op til formålet eller somf.eks. akkumulerer gæld og oprydning i FDFs navn kan benyttes bedre 
ude hos kredse med liv og et reelt ønske om udvikling. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Hvad er praksis i dag? Får kredse lov til at ligge hen, eller har man lukket administrativt? 

- Landsforbundet har ikke lukket kredse med aktiver administrativt. Det har vi ikke de rette redskaber til. 
 
Hvor mange kredse drejer det sig reelt om? 

- Det drejer sig om cirka ti kredse årligt, men mange er gengangere, som vedblivende skaber arbejde 
 
Ofte, når voksne medlemmer ikke vil lukke en kreds uden børn, handler det også om, at man lukker et fællesskab. 
Det er centralt at have in mente.  
 
 Vi skal have respekt for, at vores kredse er juridisk selvstændige. Kredse skal dog trods alt leve op til formål og 
vedtægter mv.  
 
Mange kredse vil gerne have mere kontakt til ansatte, men det kan de ikke så længe de ansattes tid går med denne 
type kredslukninger.  
 
Vi skal ikke gøre os selv til dommere over, hvad der er en rigtig FDF-kreds er, og hvad der ikke er.  
 
Det er sandt, at kredse er selvstændige juridiske enheder. Vi bliver dog nødt til at reagere, hvis kredse aktivt 
modarbejder formålet. 
 
HB fulgte indstillingen og drøftede emnet. 
 

2.06 Debat om samværspolitik/regler/kultur D   X 
 Drøftelse af samværskultur i FDF 

 
Orientering: 
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HB blev bedt om, som forberedelse til punktet, at finde frem til en skole, gymnasium, virksomhed, forening eller 
andet sted, hvor de kender til, at de har debatteret samværskultur. 
  
Der blev først taget en fælles opsamling på eksempler fra andre fællesskaber. 

- KFUM&K har arbejdet med blandt andet sprogbrug og adfærd. 
- Nogle steder har man lavet en krænkelsespolitik for at få en rygdækning.  
- Der har blandt fagforeninger også været undersøgt episoder om krænkelser. 
- På Silkeborg Højskole har man haft en samtale omkring kønsidentitet og værelsesfordeling.  
- Om man mener, at kønsidentitet er politik eller ej er underordnet, vi bliver nødt til at forholde os til 

spørgsmålet omkring, hvordan vi bedst udlever vores ambition, så længe vi går op i børnenes biologiske 
køn. 

- I Kræftens Bekæmpelse beskæftiger man sig med, hvordan man taler sammen i sit team, og hvilken kultur 
man gerne vil fordre. 

- I sportens verden har man startet med at identificere de risikofaktorer, som er ekstra presserende i deres 
samværsform. Det kunne eksempelvis være restriktiv spisning og kropsidealer. 

- Flere skoler laver værdier, som er gældende for både elever, lærere og pædagogisk personale.  
 
Derefter var der gruppedrøftelser uden plenumopsamling. 
 
HB fulgte indstillingen og debatterede emnet samværskultur 
 

2.07 Retning for partnerskaber og samarbejde B   X 
 Vedtagelse af bearbejdet forslag fra arbejdsgruppe. 

 
Orientering: 
RAP orienterede om processen for udarbejdelse af forslaget. HB debatterede efterfølgende forslaget. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Der er et spørgsmål til formuleringen ’Dette kan enten dreje sig om ejendomsudvikling med strategien for øje eller 
den generelle organisationsudvikling’. Skal ejendomsudvikling ske med strategien for øje, eller er det enten eller? 

- Det er enten eller 
 
Er der et blik for, hvor pengene i en fond kommer fra? Er der nogle industrier vi ikke vil acceptere penge fra? 

- Et perspektiv på dette er relevant at få indskrevet, især med blik for at nogle skal overtage dokumentet 
senere hen. 

- Der er for nogle en del eksempler på steder vi ikke vil have penge fra. Dette kunne eksempelvis være 
tobak. Det kan endvidere diskuteres, om vi vil have penge fra alkoholbranchen, oliebranchen og lignende. 

- Det kan tilføjes, at et trin man går igennem, skal være en overvejelse af, hvor pengene kommer fra. Så 
bliver det en individuel vurdering uden at sætte faste regler. 

 
Der har tidligere været diskuteret, hvornår HB skal høres, inden der indgås et partnerskab. Hvor er den del blevet 
af? 

- Det står meget tydeligt i referatet fra sidst. Det er blevet til formuleringen omkring tydelig co-branding af 
FDF, indgår allerede og her skal HB inddrages.  

 
I forhold til kriterier står der, at de skal opfyldes helt eller delvist. Der er dog nogle kriterier, som bør være opfyldt 
hver gang. Dette er eksempelvis de tre første kriterier.   

- Der er allerede lavet en vægtning af kriterierne, i og med noget er blevet et projekt i FDF. 
 
Vi tager i høj grad allerede beslutninger omkring co-branding, hver gang vi indgår et partnerskab. 
 
Der bør ikke stå ’skal’ i kriterierne, hvis de er valgfrie. Det sender det forkerte signal. 
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Beslutning: HB godkendte forslaget med følgende ændringer:  

- Der skal tilføjes en formulering om vurdering af, hvor pengene kommer fra. 
- Under kriterierne tilføjes der et ’skal’ til nr. 1 og 3. 
- Kriterie nr. 2 omskrives til ’Strategien eller aktuelle udviklingsmål skal understøttes’. 
- Den øverste linje med ejendomme skal stå som hensigten.  

 

2.08 Fremtid for Hele Danmarks Familieklub O    
 Mundtlig status på FDFs engagement og arbejdet med at gøre HDF mere bæredygtigt. 

 
Orientering: 
RAP orienterede: 

- FDF har ikke en ansat i projektet fra 2022, men understøtter fremadrettet KFUM’s Sociale Arbejde i den 
grad hovedbestyrelsen tidligere har besluttet for FDFs engagement. 

 
- Planen HB har vedtaget kører efter bogen. 
- KFUM’s Sociale Arbejde har trimmet økonomien ved blandt andet at skære ned på ansættelser. 
- FDFs engagement er blevet nedskaleret til viden og sparring. 
- RAP har deltaget i samtaler omkring hvordan projektet kan gøres selvstændigt. KFUMs sociale arbejde, vil 

gerne forankre projektet videre. Det undersøges hvordan det kan indrettes.  
- Der undersøges en mulighed for at søge kirkelige midler. 

 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 

2.09 55 NORD D    
 Mundtlig status fra ejermødet (v. KKR) og fra workshop med FDFs bestyrelsesmedlemmer og direktør (v. 

RAP). Kvartalsrapport er i baggrundsmappen. 
 

HB debatterede emnet. 
 

2.10 HBs deltagelse på FDF Landslejr 2022 O   X 
 Debat og ideskabelse ud fra oplæg ved UV 

 
Orientering: 
UV orienterede: 

- HB har, ligesom alle andre ledere på Landslejr, en masse forskellige roller. Det handler derfor om at ’tappe 
ind’ i eksisterende programpunkter. 

- Der er overordnet set tre forskellige typer af arrangementer, som HB kan deltage i. Disse er: 
- Officielle arrangementer 
- Arrangementer/events/debatter som lejrens udvalg arrangere 
- Arrangementer/events/debatter som HB selv ønsker at arrangere.  
- Der findes konkrete eksempler under de tre arrangementstyper i bilaget. 
- Der kunne tænkes i at lave debatter om kommende udviklingsmål. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
HB skal tappe ind i så mange ting som muligt andre afholder. Når det kommer til arrangementer HB selv står, skal 
det holdes småt, men godt. 
 
FDF holder 120-års jubilæum på Landslejr. Det skal HB deltage i som officielt arrangement. 
 
Folkekirkens Nødhjælp vil gerne afholde en del af deres jubilæumsfejring på Landslejr. 
 



HB Referat | November 2021  10/14 

  Typ
e

 

  Sa
gsa

rk 

HB kan med fordel give idéer videre til LUDO i forhold til debatter og raftebordskaffe.  
 
Det er vigtigt, at vi også bare er tilgængelige og deltagende blandt alle de andre ledere.  
 
HB tog orienteringen til efterretning.  
 

2.11 Tidsplan for Opdatering af FDF.dk O   X 
 Orientering om overordnet tidsplan for opdatering af hjemmesiden. 

 
Orientering: 
RAP orienterede: 

- Vi går i gang efter nytår med det indledende arbejde. 
- Det vi har i dag trænger til en opdatering, både teknisk og visningsmæssigt. 
- I dag er der en del hjemmelavede elementer på hjemmesiden. 
- Der samtænkes med det nye medlemssystem, i forhold til teknisk projektledelse. 
- Målsætningen er at have en ny hjemmeside klar  ved udgangen af 2022 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
I dag er hjemmesiden meget indforstået i dens opbygning, det er derfor vigtigt at huske brugerinddragelse. 

- Udfordringen med brugerinddragelse er, at hjemmesiden har så mange brugere fra forskellige segmenter. 
Hjemmesiden har to sigter – ekstern tilgængelighed og FDF-ledere. 

 
Der har været nogle udfordringer i forhold til Instagram-feed på forsiden. 

- Det plugin er fjernet og kommer ikke tilbage foreløbigt.  
 
Hvad betyder den nye hjemmeside for kredshjemmesiderne? De deler design. 

- Kreds-CMS er et andet system. Det har derfor ikke direkte konsekvenser. 
- Det er ikke nødvendigvis en ulempe at FDF.dk og kredshjemmesider ikke deler grafisk identitet en til en. 

Det kan gøre det lettere for folk udefra identificere hvem afsenderen er. 
 
Vi skal huske at inddrage folk fra kredse ikke blot ansatte og arena.  
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
2.12 Godkendelse af Vorks årsregnskab 2020 B   X 
 Formel godkendelse af regnskab 

 
Orientering: 
PJ orienterede: 

- Indtægterne på Vork er berørt af corona. 
- Vork arbejder med en depositumbetaling. Der er tilføjet en note omkring hvilket årstal betalingerne 

tilhører. 
- Der er ikke opkrævet nogen forpagtningsafgift.  
- Der bliver taget skridt i forhold til vedligeholdelse.  
- Vork har et lån hos Landsdel 6. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Er der et formandsskifte? 

- Ja. Steffen Arvad Kaa er tiltrådt. Der arbejdes endvidere på at finde et ekstra medlem til bestyrelsen. 
 
Har der været mulighed for at indhente hjælpepakker i forbindelse med corona? 

- Nej, det har der ikke været. 
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Beslutning: HB godkendte FDF Lejrcenter Vorks årsregnskab for 2020 
 

2.13 Kvartalsopfølgning Q3 O   X 
 HB tager status på årets første tre kvartaler samt estimat på hele 2021 til efterretning. 

 
Orientering: 
EG orienterede: 

- Vi estimerer at kunne holde budgettet ved årets udgang, med et noget mindre overskud end først 
forventet 

- Der er kommet DUF-tilskud. Det er lidt højere end budgetteret.  
- Det estimeres at FDF kan hente omkring 200.000 ekstra fra Folkeoplysningsloven.  
- Midlerne under gaver og arv tilhører ikke Landsforbundet, men skal kanaliseres ud i de kredse, som har 

fået gaven. 
- Sletten har været fint udlejet. Der har været budgetteret meget konservativt, hvilket bidrager til et pænt 

estimat for hele året.  
- Flere efterskoler og Højskoler har ikke haft mulighed for at rejse ud af landet. Disse har i højere grad 

besøgt Sletten, hvilket har udvidet kundegruppen. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Underforbruget efter 3. kvartal kommer blandt andet fra udvalgsbudgettet – altså aktiviteter. Det er ærgerligt.  
 
Sidst vi talte om kvartalsrapport var der fokus på likviditeten. Hvad er status på det nu? 

- JHK har udarbejdet et likviditetsoverklik. Det har vist sig ikke at være så slemt, som frygtet. Men til næste 
år kommer der potentielt en udfordring, som følges tæt. 

 
HB fulgte indstillingen og tog orienteringen til efterretning. 
 

2.14 Masterplan for Friluftscenter Sletten B   X 
 Besøg af Slettens Bestyrelse. De fremlægger masterplan og der vil være efterfølgende debat om retning 

og økonomi. 
 

Orientering: 
Slettens Bestyrelse gav en bred beretning omkring det arbejde, der gik forud for udarbejdelsen af masterplan. 
Efterfølgende blev der givet en orientering omkring indholdet af masterplan: 

- Selvom masterplanen i høj grad tager udgangspunkt i bygningsmasse og rammer, er det centralt at holde 
for øje, at hovedformålet er at skabe rammer for målgruppen børn og unge.Der skal altså kort sagt ikke 
laves aktiviteter, som passer til bygningerne. Der skal laves bygninger, der passer til aktiviteterne.  

- Der er nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til lokalplanen, som der skal indgås en dialog med kommunen 
omkring at få ændret fx ved tillæg til den eksisterende lokalplan.  

- Der arbejdes med et nyt Limbjerg, der skal være sted, som pirrer børns lyst til udforskning i en eventyrlig 
ramme. 

- Bestyrelsen arbejder endvidere med andre bygningsanlæg, eksempelvis et søbad i Julsø, Stilhedens 
katedral på Tyskerknolden og ny servicebygning ved Den Gl. Lade.  

- Sletten skal generelt blive bedre til at benytte Julsø til aktiviteter.  
- Sletten har forskellige initiativer i forhold til bærerdygtighed.  
- Der mangler en god løsning på affaldssortering og affaldshåndtering. I forhold til sortering benyttes 

landslejren som motor på udvikling af løsninger. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
DF rammesatte den efterfølgende drøftelse med udgangspunkt i, at hovedbestyrelsens opgave er at behandle og 
evt. Godkende masterplanen. Inden igangsætning af de enkelte projekter vil hovedbestyrelsen blive fremlagt en 
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businesscase for projektet til behandling og godkendelse. Økonomisk skal projekterne finansieres ved funding og 
lån på en måde, så det ikke belaster landsforbundets økonomi mere end i dag. Slettens bestyrelse nikkede til 
rammesætningen. 
 
Generelle kommentarer og spørgsmål: 
Der er en gennemgående stor ros til udarbejdelsen af masterplanen. Det er rart, at den giver et historisk overblik, 
som kan benyttes i samtalen om udvikling. 
 
Når man læser masterplanen, får man indtrykket af at æstetik betyder meget for Sletten. Dette element kan måske 
skrives mere frem, for at gøre planen personuafhængig. 

- Æstetik og natur hænger dybt sammen og er en central del af Slettens historie. Det kan ses helt tilbage fra 
den første Slettebygning. 

 
Der fremsættes en idé om at søge Statens Kunstfond til udarbejdelse af det nye Limbjerg. 
 
Hvordan er I kommet frem til nogle af de konkrete forslag, der er udarbejdet i forhold til eksempelvis Limbjerg og 
Bøgebjerg. 

- Der er benyttet data såsom udlejningsgrad og andre relevante sammenligningsgrundlag.  
- Der er brugt meget tid på at udarbejde en case omkring Det Ny Sletten og analysere, hvorfor der er så stor 

udlejning.  
- Det at kunne fortælle lejere at en servicebygning ved laden er på vej, giver stor vished hos eksterne 

besøgende. Toiletter til teltlejrene har der nemlig været efterspørgsel på. 
 
Hvad er der blevet af tankerne omkring gymnastiksalen fra før i tiden? 

- På den korte bane giver det økonomisk bedre mening at bibeholde gymnastiksalen, frem for at nedrive 
den. 

- Forbundskontoret vil gerne være behjælpelig med tal, i forhold til teltudlejning på seniorkurserne. En ny 
gymnastiksal kunne være med til at eliminere den betaling. 

 
Hvem er det, der i øjeblikket får nej til udleje og som vil kunne få plads på et nyt Limbjerg? 

- Det er i vid udstrækning efterskoler og højskoler. Det er begrænset, hvor meget vi siger nej til FDF-kredse, 
da deres planlægning generelt har en længere horisont.  

 
Hvad er den konkrete tanke omkring velkomstcenter og indgangsportal? Hvilken forskel kan det gøre for brugere, 
lejere og medarbejdere? 

- Der er et ønske om i højere grad at bruge Æblegården til aktiviteter. Det er ud fra dette ønske, at tanken 
om et velkomstcenter er udsprunget. 

- Ansatte mener selv, at Æblegården ikke er det bedste sted at være placeret, ud fra erfaringen om at deres 
primære arbejde er i den anden ende af Sletten. 

- Det kan være svært, som ansat at have arbejdspladsplads nede på Æblegården, da der er så stor aktivitet. 
- Det er en svær bygning at gøre rentabel, men den skal anvise indgangen til ’FDF-land’. Synligheden er 

central både i forhold til branding og service. 
 
Kan der sættes flere ord på, hvad GEÅ-funktionen skal bruges på, og hvorfor de ikke skal rykke med ned i 
velkomstcenteret? 

- GEÅ skal primært stå for salg og gennemførsel af aktivitetspakker til lejere. 
- I forhold til lokation drejer det sig om at deres opgave primært bliver centreret omkring aktivitet. Derfor 

giver det mening, at de er i nærheden. 
 
I forhold til bæredygtighed, er der så nogle visioner der kan understøtte fortællinger om FDF og bæredygtighed? 

- Det betragtes som en selvfølgelighed, at Sletten skal gå forrest på bæredygtighed. Det så vi også med 
byggeriet af Det Ny Sletten, i sin tid. 
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Kan bæredygtighed ikke flyttes længere frem på ’dagsordenen’? Hvis det er så centralt, bør det ikke stå så langt 
nede i masterplanen. 

- Slettens Bestyrelse tog kommentaren til efterretning. 
 
Når lederuddannelse står i Slettens formål, skal det så ikke også skrives ind i masterplanen? 

- Masterplanen er ikke baseret på aktivitetsindhold, men det undersøges om det kan skrives ind. 
 
Kommentarer og spørgsmål i forhold til økonomi: 
Har I konkrete erfaringer med at kunne rejse store fondsmidler til et projekt som Limbjerg? 

- Der er lignende steder, som har fået fuldfinansieret byggeprojekter i samme størrelsesorden. Det handler 
om at lave et projekt, der er spændende nok. Det er vigtigt at have store ambitioner for byggeriet. 

 
Økonomisk vil vi i en årrække formentlig havde det udgiftsniveau vi kender i dag. Det er vigtigt, at vi med 
investeringer kan forbedre driftsøkonomien på sigt. 
 
Der er ikke nogen fonde, der giver så mange penge væk, uden også at ville have lov til at bestemme. Det skal vi 
være indforståede med. Når det er sagt, så er mange af de ting fonde vil bestemme, baseret på erfaringer fra andre 
projekter.  
 
Husk at få fondene til at tale med om drift. Det er de vant til og det er blevet en prioritet for dem, at deres 
projekter ikke forfalder. 
 
Beslutning: HB godkendte masterplan 2021-2031 for Friluftscenter Sletten og dermed den retning, masterplanen 
angiver for udviklingen. 
 
De større anlægsprojekter og økonomiske dispositioner i den forbindelse godkendes fortsat særskilt i takt med 
fremdriften i masterplanen 
 

3.0 Faste punkter     

3.1 Ledelsesorientering O    
 Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste nyhedsbrev er vedlagt som bilag. 

 
HB tog orienteringen til efterretning 
 

3.2 Referat fra seneste FU-møde O   X 
 Referat fra møde i forretningsudvalget den 28. oktober 2021 er vedlagt som bilag. 

 
Iab. 

HB tog referatet til efterretning. 

3.3 Næste møde B    
 Opsamling på dette HB-møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet med henblik på næste HB-møde. 

 
HB tog dagsordenen for næste møde til efterretning. 

3.4 Eventuelt O    
  

- HB havde behov for en kort supplerende drøftelse af hvad der sker efter aflysningen af Lederklubben Live.  
- Mange andre organisationer og arrangører har måttet aflyse ting i efteråret, så vi er ikke alene.  
- Ifm. kalenderen for 2023 er det oplagt at tage en grundig diskussion af hvad det er for et arrangement vi 

planlægger at sætte i søen i 2023. Er der f.eks. grundlag for at smelte Lederklubben og lederkurset 
sammen i ét og samme arrangement, hvor uddannelse og udvikling går tydeligere hånd i hånd? 
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- Der er ikke noget større økonomisk tab på aflysningen, men der er også en overvejelse af, hvad det gør for 
tilmeldingen, at vi ikke stod til at være hos os selv men på en lokation, FDFerne ikke kender. 

- SL har deltaget i Kristent- Muslimsk-samtaleforum. Der var nogle spændende perspektiver. 
- Formanden og kassereren underskrev overenskomsten med FDF Slots Bjergby.  

 
4.0 Kommunikation efter HB-mødet B    
 Koordinering af hvilke historier og kommunikationshandlinger der skal laver på baggrund af mødet. 

 
LTS står for kommunikation efter mødet og nyhed til FDF.dk 
 
Der har været god respons på den øgede mængde opslag fra HB på Facebook. 

 


