HB Referat | 15. november 2020
Møde for:

FDFs Hovedbestyrelse (HB)

Mødedato:

15. november 2020 kl. 14.00

Sted:

Hotel Nyborg Strand, Auditorium

Deltagere:

HB:
Anna Korsgaard Berg (AKB), Anne Katrine Sylvest (AKS),
Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Dorte Fog (DF), Emil Gaarde (EG),
Kim Koch Rasmussen (KKR), Lene Thanild Schøler (LTS), Lise Aslak Jensen (LAJ),
Sofie Larsen (SL), Søren Rejkjær Svendsen (SRS) og Ulla Visbech (UV)
Ledergruppe:
Rasmus Agergaard Pedersen (RAP), Jakob Harbo Kastrup (JHK),
Anna Buur Vistesen (ABV) Simon Stagis (SS) og Peter Jeppesen, (PJ)

Gæster:

Morten Skov Mogensen (MSM) og Dennis Jim Frederiksen (DJF)

Referent:

Jakob Harbo Kastrup

Mødet ledes af FDFs generalsekretær indtil en formand er valgt.
1. Konstituering
Kun HB og Generalsekretæren deltog i dette punkt.
I henhold til vedtægternes § 12, stk. 3 skal hovedbestyrelsen konstituere sig med formand,
næstformand og kasserer.
HB valgte Dorte Fog som formand. Næstformand og kasserer vælges på førstkommende møde.
2. Landsmødeevaluering
Foreløbig evaluering af FDFs landsmøde 2020. Sammen med landsmødets dirigenter foretages en
kort evaluering af landsmødet og det drøftes om der er nogen hastesager. Opfølgning forsætter
på næstkommende HB-møde.
ABV oplyste at der sendes evalueringsskema ud til alle deltagere og alle medlemmer over 15.
Besvarelserne behandles på HB-mødet i januar.
HB og dirigenterne drøftede bl.a. følgende omkring landsmødeafviklingen:
Det er godt at ændringsforslagene ryger ind i et åbent drev med slidenumre og det er også
hensigtsmæssigt at dirigenterne viser pilediagrammet ift. hvordan ændringsforslag blev stemt
igennem.
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HB udtrykte endnu engang stor ros til både teknik og dirigenter ift. at styre mødet med sikker og
rolig hånd.
Drøftet at når der vises slides på skærmene skal man huske at give ordentlig læsetid, men det
var også svært at holde flow i præsentationen af de enkelte ændringsforslag når setuppet var
som det var.
Enkelte oplevede et større tidspres end på tidligere landsmøder. Det betød at dirigenterne måtte
opstille tidsrammer og anmode om korte bemærkninger oftere end vanligt.
Kort drøftet muligheden for at skrive sig på talerlisten med kommentar til forretningsordenen.
Enighed om at det på navneskiltet vil være rart at se hvilken kreds folk kommer fra. I den
forbindelse var det problematisk at medlemskredsen stod i parentes hos folk der
repræsenterede andre kredse eller landsdele end deres egen kreds. Det var dog lagt mere
hensigtsmæssigt ind i produktionen, men tekniske vanskeligheder i sidste øjeblik gjorde at det
blev vist på en uheldig måde.
Drøftet at den digitale afstemningsform kan måske godt genbruges til et fysisk landsmøde. I
hvert fald ifm. personvalgene.
Enighed om at vi generelt skal tage de gode erfaringer fra dette møde med til et fysisk
landsmøde. Der kan eventuelt godt tænkes i hybridformer til et kommende møde.
Teknikken kørte generelt godt, men det var måske lidt ærgerligt at behandlingen af strategi og
udviklingsmål kom tidligt på et tidspunkt, hvor flowet i teknikken ikke helt var så god som det
kom til senere på mødet. Til dette synspunkt blev det indvendt at mange nok har accepteret
strategien og derfor ikke har følt behov for at komme på talerstolen.
Det har været drøftet om afstemningsbarrerne skulle køre på skærmen eller ej, men der var
enighed om det var godt at de kørte som de gjorde.
Fremhævet at hvis vi skal bruge seertallene skal de kvalificeres lidt yderligere, så vi ikke tager de
4500 unikke views som 4500 individer, der har fulgt med rund om i landet.
Fremhævet at det er vigtigt at der er en klar produktionsleder og at ham der påtog sig rollen
havde klaret det supergodt.
Drøftet om dem der skrev sig på talerlisten og røg ud igen også har en oplevelse af, at det var ok
at de ikke kom på talerstolen. Det vil nok bl.a. fremgå af deltagerevalueringen.
Det kan fortsat være en overvejelse værd at sikre at de ændringsforslag der stilles behandles
korrekt og at det sikres at der ikke stilles vedtægtsændringsforslag midt under mødet mv. Andre
organisationer har f.eks. nedsat redaktionsudvalg som landsmødet har vist deres tillid og som
arbejder under mødet på at håndtere de indkomne forslag.
I samme ombæring blev det drøftet om samt hvordan og hvornår HB eventuelt kan og skal have
adgang til ændringsforslag før de er fremsat fra talerstolen.
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HB gav afslutningsvis stor ros til Ledergruppen og de ansatte for planlægningen og opbakningen
før og under mødet.
DF gav samtidig ros til resten af HB for en god forberedelse og skarpe motivationer mv.
Evalueringen af landsmødet tages op igen på mødet til januar, hvor regnskabet og
deltagerevalueringer samt evaluering fra teknik m.fl. indgår som bilag.
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.
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.
•
•
•
•
•
•
•
•

Anna Korsgaard Berg (AKB): Ja
Anne Katrine Sylvest (AKS). Ja
Christian Skovsgaard Bjerre (CSB): Ja
Dorte Fog (DF), Emil Gaarde (EG): Ja
Kim Koch Rasmussen (KKR): Ja
Lene Thanild Schøler (LTS): Ja
Lise Aslak Jensen (LAJ): Ja
Sofie Larsen (SL): Ja
Søren Rejkjær Svendsen (SRS): Ja
Ulla Visbech (UV): Ja

4. Næste møde
Næste møde er lørdag den 28. november 2020 kl. 10.00 – 21.00 på Rysensteen.
5. Eventuelt
Der kommer praktisk info til de nye HB-medlemmer om HB-dokumenterne på Sharepoint mv.
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