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HB Referat ekstraordinært HB-møde |  
6. oktober 2020 
 
Møde for:  FDFs Hovedbestyrelse (HB) 
 
Mødedato:  6. oktober 2020 
  
Mødetid:  20.00 – 21.00 
 
Sted: Online 
 
Deltagere:  HB: 

Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Dorte Fog (DF) 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) 
 

Afbud: Ejner Bank Andreasen (EBA) og Anne Katrine Sylvest (AKS), 
 
 Ledergruppe: 
  Rasmus Agergaard Pedersen (RAP), Jakob Harbo Kastrup (JHK),  

Anna Buur Vistesen (ABV) og Peter Jeppesen, (PJ) 
 
 
Referent:  Jakob Harbo Kastrup 
 
  Type 

1.0 FDF Landsmøde 2020     B    
 
JKK bød velkommen og ridsede kort indstillingen op, hvor der lægges op til en kombination 
mellem et elektronisk og fysisk møde. Hvis vi går den vej er det afgørende at meldingen også 
følges af en tydelig kommunikation om at dette ikke er et landsmøde, som vi kender det, med 
fætter-kusinefest, udstillinger og workshops mv.  
Der er derudover et par forskellige drøftelser ift. praktik, økonomi, folkestemningen.  
 
Kort drøftet det juridiske/vedtægtsmæssige aspekter ved et digitalt møde. 
 
HB drøftede herefter for og imod de forskellige muligheder for udskydelse eller afholdelse. 
 
Herunder er der bekymring for at en kombimodel vil give for opdelt landsmøde, der kan give et 
A-hold og et B-hold, hvor dem derhjemme kun er med på sidelinjen.  
Der er samtidig bekymringer knyttet til en udskydelse ift. de vigtige strategiske dagsordner HB 
gerne vil bruge landsmødet som løftestang til at komme videre med. Samtidg bekymring for 
om et onlinemøde giver det rigtige afsæt for strategien. 



HB Referat | 27. oktober 2020  2/2 

  Type 

 
HB konkluderet at der ikke er flertal for at udskyde landsmødet Der er samtidig flertal for et 
fuldt digitalt landsmøde. Der skal derfor ikke være mulighed for fysisk fremmøde på Nyborg 
Strand. HB, ansatte, dirigenter, forslagsstillere, teknik og kandidater er velkomne på Nyborg 
Strand. 
Vi henstiller samtidig til at man lokalt samler sig i grupperinger i f.eks. netværk eller andet. Vi 
skal kommunikere at man er på landsmøde sammen - hver for sig. 
 
HB konkludere samtidig at mødet skal forløbe over to dage, hvor det forsøges at nå den fulde 
dagsorden. 
 
HB gav FU mandat til at finde en prismodel for online landsmødet. 
 
Forretningsordenen skal tilpasses og den udsendes derfor snarest muligt – den når dog ikke 
med i dagsordensmaterialet på fredag. 
 
Der laves en samlet kommunikation til kredsene m.fl. på fredag. 
 
Der er møde med landsdelsledelserne omkring formøder mv. torsdag aften. De får derfor 
meldingen på dette møde. 
 
 
1.0 Eventuelt         

JKK fremlagde kort sin temamæssige disposition til sin mundtlige beretning. 
1. FDFs økonomi og ressourcevirkelighed 
2. Dette landsmøde markerer et strategisk sportskifte 
3. FDF er stadig relevant – også i en coronatid 

Øvrige emner: Skolerne + tak til Silkeborg Højskole for lån af Simon. 
En tak til alle dem der har stået stand by på en masse aflyste kurser + anerkendelse af kredsene 
for at kæmpe for det i en coronatid. 
 
Kort drøftet status på bog med positionspapirer, som skal udleveres på landsmødet. Den går i 
stedet med i kredsforsendelsen.  
 
Næste møde er HB-mødet den 27. oktober kl. 18 på Nyborg Strand. 
 


