Landsmøde
2012
Dagsorden

Landsmøde 2012
Kære Landsmødedeltager
Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til
FDFs Landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand
fra den 9.-11. november 2012. I dette hæfte finder du
dagsorden for Landsmødet indeholdende orientering
fra skoler, indkomne forslag og Hovedbestyrelsens egne
forslag. Du vil også kunne finde alt materialet på Landsmødets hjemmeside FDF.dk/LM2012

EGET MØDE I LANDSDEL ELLER
NETVÆRK

Sammen med dagsordenshæftet skal du også medbringe
det vedlagte hæfte ”Landsmøde 2012 beretning”. Denne
skriftlige beretning fra Hovedbestyrelsen indeholder også
forslaget til FDFs handlingsplan ”Sammen om et stærkt
FDF” på siderne 4-7.

Ligesom de foregående år, er der sat tid af til landsdelenes egne møder. Denne gang bliver det fredag aften fra kl.
23.00. Møderne planlægges og disponeres af netværkene
og landsdelene selv, og er tiltænkt debat om fx Landsmødets emner i et mindre forum, men også som en lejlighed
til at mødes med HB-medlemmer og -kandidater. Bemærk
at natmaden fredag aften indtages i dette tidsrum.

HB KANDIDATER

LANDSMØDE-WORKSHOPS

BILAGSMATERIALER

Kandidater på valg til Hovedbestyrelsen præsenteres igen
i år på Landsmødets hjemmeside FDF.dk/LM2012 samt her
i hæftet.

FULDMAGTER

Hvis du deltager som repræsentant for din egen kreds,
og ikke er hverken formand eller kredsleder, eller hvis du
repræsenterer en anden FDF-kreds, skal du have tildelt
en fuldmagt. Dette er en betingelse for at få udleveret dit
stemmekort på Landsmødet. Fuldmagten kan videregives
af formand eller kredsleder via Landsmødets hjemmeside,
hvor du også kan læse mere herom.

FØRSTE-GANGSDELTAGER PÅ
LANDSMØDE?

Hvis det er første gang, du skal deltage på Landsmødet,
kan du glæde dig til en stor FDF-oplevelse! For at blive
bedst muligt klædt på til Landsmødet, kan du dels tage
en snak med nogle ledere, der har været af sted før og
dels kan du deltage i Landsforbundets webinar (online
introduktion) for førstegangsdeltagere. Du kan deltage i
webinaret hjemmefra - alt du behøver er en computer
med internetadgang. På webinaret vil du få en introduktion
til det, du bare må vide, før du kommer og der vil være
mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Webinaret
afholdes onsdag d. 31. oktober kl 19.30 - du kan læse mere
om tilmelding til webinaret på Landsmødets hjemmeside.

LANDSMØDEDEBAT I KREDSE
OG NETVÆRK

Som Landsmødedeltager har du en vigtig opgave allerede
nu. Du bør være med til at sikre, at Landsmødets emner
bliver diskuteret på leder- og bestyrelsesmøder i kredsen
samt på netværksmøder, forud for Landsmødet. Kun på
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den måde bliver debatten bred og åben. Tak om du vil
hjælpe med dette. Du kan evt. bruge den åbne gruppe på
leder.FDF.dk til at debattere på tværs af landet eller med
Hovedbestyrelsen.

Der afvikles lørdag et workshop-modul, som du kan deltage i helt efter eget valg. Formålet er blandt andet, at lade
flere komme til orde inden for områder, man har interesse
i. Fælles for alle workshops er, at de ikke er forpligtende
for Landsforbundet. De er en mulighed for, alt efter emne,
at få viden eller inspiration med hjem, eller at give input
til udvalg og Hovedbestyrelsen i form af ideer, holdninger
og ønsker. Landsmødets dirigenter vurderer tidsforbruget
lørdag og kan eventuelt suspendere workshop-timen til
fordel for Landsmødebehandling.

VI VENDER 90 GRADER

Vi har i år besluttet at vende Landsmødesalen 90 grader således at vi anvender hotellets anbefalede standard
opsætning. Dette alene fordi det er ressourcebesparende
idet vi skal leje mindre mængde udstyr ind. Der kommer
fortsat storskærme, der sikrer godt udsyn i hele salen.

GIV ET BIDRAG TIL U-TURN UGANDA

Vi håber I vil medvirke til at samle et flot bidrag sammen i
kredsen og medbringe det på Landsmødet. Pengene går til
FDFs nye missionsprojekt i Uganda. På forhånd tak.

DELTAGERINFORMATIONER

Omkring den 1. november vil du som Landsmødedeltager
modtage alle de praktiske oplysninger, der er relevante i
forbindelse med Landsmødet.Vi sender det ud pr. mail, og
lægger også informationerne på hjemmesiden.
Vi glæder os meget til at se dig.
Med venlig hilsen  
Morten Frouvne Vincentz,
Forbundskontoret

Landsmødeprogram
FREDAG DEN 9. NOVEMBER
Kl. 18.30 - 19.30

Ankomst og tjek-in af deltagere

Kl. 20.00

Åbningsgudstjeneste i Nyborg Kirke
Velkomst ved formand Preben Siggaard og
Gudstjeneste ved biskop Peter Fischer-Møller og
FDFer og ungdomspræst Thomas Nedergaard

Kl. 22.00 - 23.00

Landsmødet åbnes, Landsmødet arbejder
Mulighed for tjek-in af deltagere.

Kl. 23.00

Natmad i landsdelene, mulighed for møder i landsdelene
Natmad for gæster, ansatte og Hovedbestyrelsen

LØRDAG DEN 10. NOVEMBER
Kl. 07.00 - 08.30

Morgenmad

Kl. 08.45

Morgenandagt i salen ved Hovedbestyrelsen

Kl. 09.00

Landsmødet arbejder

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.30

Landsmødet arbejder

Kl. 15.00 - 15.30

Kaffe

Kl. 15.30 - 17.30

Landsmødet arbejder

Kl. 18.00 - 19.30

Middag

Kl. 19.30 - 20.30

Foredrag ved Manu Sareen, Kirke- og Ligestillingsminister

Kl. 20.30 - 21.30

Landsmøde-workshops, evt. Landsmødet arbejder

Kl. 21.30

Kaffe

Kl. 22.00 - 23.00

Underholdning og andagt ved Hovedbestyrelsen

Kl. 23.15

Natmad efter egne aftaler

SØNDAG DEN 11. NOVEMBER
Kl. 07.00 - 08.30

Morgenmad

Kl. 08.45

Morgenandagt i salen ved Hovedbestyrelsen

Kl. 09.00

Landsmødet arbejder
Her afvikles valg til Hovedbestyrelsen

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Landsmødet arbejder

Kl. 16.00

Landsmødet slut

FDF.dk/LM2012
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Landsmøde 2012
Landsmøde-workshops
Workshops afholdes lørdag aften 20.30-21.30
Landsmødets dirigenter vurderer tidsforbruget lørdag og
kan eventuelt suspendere workshop-timen til fordel for
Landsmødebehandling.
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WORKSHOP

ANSVARLIG

GRUPPEBESKRIVELSE

1. Ungdomsarbejde i FDF

Simon Stagis og
Anders Mårup

Hvordan kommer man til orde som ung i FDF, og
hvilke aktiviteter synes du der skal være for unge
under 23år? Du må max være 22 år for at deltage
i denne gruppe!

2. Lederrekruttering

Morten Dalgaard

Hvordan bliver kredsen så attraktiv, at nye ledere
får lyst til at starte? Og hvordan sikrer vi, at de
ledere der er, ønsker at fortsætte mange år frem?

3. Kredsen i Centrum

Mette la Cour

Kom og hør mere om handlingsplanspunktet
”Kredsen i centrum”. Et tilbud til alle kredse om
at lave en 360 graders undersøgelse, der kan
bringe nye vinkler på kredsarbejdet.

4. Familie-FDF

Inger Mårup

Vil din kreds starte projekter for familier? Kom
og få tips og hør hvilke erfaringer, der er gjort.

5. Motivation

Maibrit Baagøe-Schmidt

Gejst og motivation! Hvordan genfinder vi det i
lederflokken? Få ideer til hvad I kan igangsætte i
kredsen, for at skabe mere motiverede ledere.

6. Ledelse af frivillige

Mette Nielsen

Overvejer kredslederen at tage på Landsforbundets nye store kredslederuddannelse ”Ledelse af
frivillige”, så kom og hør hvad du får ud af det.

7. U-turn Uganda

Jeanet Flørnæss-Fischer
og Tine Stenum

Missionsprojektet U-turn er på vej. Kom og hør
om alle planerne for kredsenes involvering.

WORKSHOP

ANSVARLIG

GRUPPEBESKRIVELSE

8. FDFs identitet

Jonas Kolby Laub Kristiansen

Hvordan forklarer du til dine omgivelser, at du er
FDFer? Kom og hør hvad identitetsudvalget har
diskuteret.

9. Nye mærker

Sune Lohse

En gruppe, der samler op på de erfaringer kredsene har gjort sig med det nye mærkesystem.

10. Kredsen i kommunen

NN

Kredsen og kommunen har brug for hinanden.
Hvordan udvikles et positivt samarbejde mellem
kreds og kommune, uden at gå på kompromis
med sit formål?

11. Uddannelse for alle

Marianne Hansen og
Maria Harbo Thomsen

Målet er, at alle ledere skal på kursus i løbet af de
næste to år – vær med til at sætte dit præg på,
hvordan vi når det mål.

12. Apps til børnemødet

Christina Gro Hansen

20 apps (eller deromkring) du kan gå direkte
hjem og bruge til et fantastisk børnemøde.

13. Godt igang med Carla

Forbundskontoret

Gennemgang af de nye funktioner i Carla, som
letter kreds-administrationen, herunder nye funktioner som mail/sms tjeneste, betalingsservice,
integration mellem carla og portalen.

FDF.dk/LM2012
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Landsmøde 2012
Dagsorden LM 2012
0.

Velkomst ved FDFs formand

1.

Godkendelse af dirigenter

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Beretning
3.1. Hovedbestyrelsens beretning 2010-2012
		
Bilag: Skriflig beretning udgivet september 2012, vedlagt som bilag
3.2. Orientering fra skolerne
4.

Økonomi
4.1. Landsforbundets regnskaber 2010 og 2011
		
Reviderede regnskaber findes i særskilt hæfte
4.2. Orientering og regnskaber 2010 og 2011 for 55°Nord
4.3. Orientering om regnskaber for Holger og Carla Tornøes Fond 2010 og 2011
		
Reviderede regnskaber findes i særskilt hæfte
5.

Handlingsplan 2013-2015
Hovedbestyrelsens forslag til Handlingsplan 2013-2015
Bilag: Særudgivelse, udgivet september 2012, vedlagt som bilag
5.1 Ændringsforslag: Investering i uddannelse af lederen i FDF med ekstern hjælp
		
Forslag stillet af FDF K 25 Brønshøj
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6.

Forslag om salg af FDF Lejrcenter Vork
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen

7.

Forslag om anden ressourcemodel i forhold til landsdele som forsøg 2013-2014
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen

8.

Forslag om at forpligte forbundssekretærens til årlige møder med de enkelte kredse
Forslag stillet af FDF Gevninge

9.

Forslag om nye vedtægter for FDF
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen
Bilag: Særudgivelse, udgivet september 2012, vedlagt som bilag.

10.

Forslag om at etablere fælles administration med KFUM og KFUK i Danmark
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen

11.

Forslag om at genindføre mærker i stof til puslinge og tumlinge
Forslag stillet af FDF F 6 Flintholm

12.

Forslag om at evaluering af mærker
Forslag stillet af FDF K 19 Vanløse

13.

Forslag om at sammenlægge TVR-fonden og HCT-fonden
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen

14.

Budget for 2013 og 2014
Herunder fastsættelse af kontingent for 2013 og 2014

15.

Valg til Hovedbestyrelsen
Se kandidater i hæftet her eller på FDF.dk/LM2012

16.

Valg af Landsforbundets interne revisor

17.

Eventuelt

Bilag til punkt 3
Beretning
PUNKT 3.1. HOVEDBESTYRELSENS
BERETNING 2010-2012

Bilag: Særudgivelse, udgivet september 2012, vedlagt som
særskilt bilag

PUNKT 3.2. ORIENTERING FRA
SKOLERNE
ORIENTERING FRA
SILKEBORG HØJSKOLE

Det er vanskeligt at være utilfreds med den tingenes
tilstand, vi har for at holde højskole på Silkeborg Højskole
i disse år; i hvert fald den tingenes tilstand, vi selv er delvist
herre over.Vi har siden sidste Landsmøde haft meget fine
årselevtal på skolen, og også 2012 og 2013 kommer, så vidt
vi i hvert fald kan se nu, til at følge i samme spor. Ja, vi har
rekordtilslutning og står altså så at sige på toppen. Hvad
sker der, når vi skal til at bevæge os? Ja, så er der kun én vej:
Nedad! Og den vej kommer vi til at gå med usvigelig sikkerhed på et tidspunkt. Så vi gør bedst i at huske det, erfaringen
har lært os, at det er klogt at sove med støvlerne på. Der er
intet i højskolen, der varer for evigt.
Det fik vi f.eks. anskuelsesundervisning i i 2010, da regeringen med ét slag kraftigt beskar statsstøtten til de såkaldte
korte kurser. Over night røg hele vort provenue ved
overhovedet at udbyde korte kurser. Kan det så betale sig
at lave korte kurser? Skal vi ikke bare dreje nøglen om i
juni måned og lukke op igen til august? Det kan lyde som et
drømmescenarie, men vi tror, at det er en drøm der hurtigt
kan forvandles til et mareridt.Vi er overbeviste om, at den
stærkeste højskole går på to ben: Klassiske lange kurser
for unge voksne og korte kurser for et bredt udsnit af den
danske befolkning. Uden disse to ben vil højskolen udvikle
sig til alene at blive en skoleform for unge og dermed miste
sin brede folkelige forankring.
At sove med støvlerne på gælder også i forhold til politikernes evige jagt på unge om at komme hurtigst muligt
igennem en uddannelse, koste hvad det vil. Reduceres de to
år, der i dag gives til unge mellem ungdomsuddannelse og
en videregående uddannelse, til kun ét år for at få lov til at
forhøje sin eksamenskvotient og uden at få reduceret i SU,
så kan det ramme højskolen hårdt, idet de unge, hvoraf 90%
er selvbetalere, så kun har ét år til både at tjene penge til et
højskoleophold og selve opholdet. Det vil være en umu-

lighed for mange, og det vil især ramme de unge, som har
brug for et stop for at tage mod til det højdespring, som en
videregående uddannelse er.
Men så længe vi kan få lov til at blive stående på toppen,
har vi vel lov til at glæde os og nyde udsigten? Bare vi ikke
i samme omgang bliver selvfede og går i stå. Men glæde os
over, at vi har elever, der har lyst og energi til at spille med i
det, vi på Silkeborg Højskole finder er betydningsfuldt som
menneske og som fællesskab.
Tallene siger, at vi laver al den højskole der er mulig med
den størrelse højskole vi har. Nu er det jo ikke sikkert, at
økonomi og mængde er udtryk for kvalitet. Laver vi også
al den gode højskole vi har mulighed for? Her er vi ikke så
skråsikre. Selvfølgelig holder vi rimelig god højskole. Ellers
havde vi ikke de elevantal det er tilfældet. I den forstand er
der en ligefrem sammenhæng mellem kvantitet og kvalitet.
Men er det godt nok?
Musikeren og fysikeren Peter Bastian harcelerer i sin bog
”Mesterlære” over, at vi i vores kultur har lullet os ind i
det ene af de to instinkter, vi som mennesker besidder:
Overlevelsesinstinktet på bekostning af udviklingsinstinktet.
Vi klamrer os i denne epoke til kun at overleve, siger Peter
Bastian, fordi vi grundlæggende er bange. Bange for ikke at
kunne klare os mod kineserne, bange for at møde fremmede, bange for ikke at være verdensmestre, bange for
andre tanker og nye ideer. Hvordan ytrer det sig? Se til den
politiske debatform f.eks. her i landet. I den politiske debat
er hverken politikere eller medier interesserede i at lytte sig
ind på hinanden for at blive klogere og sammen udvikle politikken og samfundet. Nej, ærindet er alene at overdøve den
anden for selv at vinde. Det er en politisk attitude, der helt
åbenbart er drevet af angst for ikke at vinde og overleve og i vores optik meget farlig for demokratiet.
Er vi ramt af den samme svøbe i højskolen? Er vi mere
fokuserede på at overleve end på at udvikle os? Er vi mere
optaget af at klamre os til toppen en stund endnu for at
undgå en ny udviklingsfase, der måske må medføre en tur
lidt ned fra toppen igen?
Har vi tilstrækkelig opmærksomhed på at give vore elever et
modbillede i form af håb om både individuelt og som samfund
at kunne vikle sig ud, realisere sine potentialer osv? Og evner
vi i vores lille målestok at give eleverne redskaber i hænde, så
de til det fælles bedste kan være med til at gå op imod den
dødskurs, den politiske kultur synes at tage i disse år?

FDF.dk/LM2012
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Landsmøde 2012
”Succes er en dødsform”, har den bornholmske maler, Oluf
Høst, noteret et sted i en lille bog med sin livsfilosofi. Den
erkendelse er vi enige i. Succes er ikke en tilstand. Den er
en konstant udfordring til at udvikle sig ved på den ene side
at fastholde sin grundidé og på den anden at sætte sig nye
mål.
Vi har ingen færdige svar. Afgørende er imidlertid, at vi kan
og vil stille spørgsmålene, så de elever, der i sagens natur
skal være med til at forme morgendagens samfund, i stort
og småt kan være med til at holde vandene åbne.
Til de elever, der skal være med til at skabe morgendagens
samfund, hører også unge ledere fra FDF og fra de øvrige
kirkelige ungdomsorganisationer.Vi er taknemmelige for,
at en god og kvalificeret del af disse unge søger Silkeborg
Højskole. Deres bidrag til et højskoleophold er i bedste
forstand med til at ”farve” den højskole, vi gerne vil skabe.
Vi håber, at Silkeborg Højskole så tilsvarende kan være med
til at inspirere og udruste disse unge ledere til at fortsætte
deres engagement i FDF og andet frivilligt foreningsliv og
til at involvere sig i øvrigt som aktive samfundsborgere og
verdensborgere.
I den sammenhæng er de fælles projekter vi afvikler i
samarbejde med Landsforbundet, af afgørende betydning.Vi
håber derfor, at vi også i de kommende år kan få lejlighed til
at videreudvikle flader, hvor vi har sammenfaldende opgaver
– og vi tror, de er mange.
De bedste hilsener til FDFs Landsmøde.
Helga og Carsten Kolby Kristiansen,
Forstandere

ORIENTERING FRA
KONGEÅDALENS EFTERSKOLE
I skal hjælpe jer selv og os med at sende elever til FDFs skoler.
En erfaren FDF-leder med baggrund i flere kredse fortalte :
”De seniorer, som jeg har sendt på FDFs skoler, de kommer
tilbage til kredsen; mens mange af de andre ikke kommer
tilbage.” Det er selvfølgelig tankevækkende, selvom vi ikke
vil garantere entydig sammenhæng. Efter en række fantastisk
gyldne år for efterskolerne, er der nu kommet hårdere
tider. Vi har ikke mere lange ventelister til pladserne på
efterskolerne. Der skal laves meget mere ”benarbejde” for
at få alle pladser besat på de enkelte skoler.Vi håber, at alle
FDF-kredse gør opmærksom på FDFs skoler, så vi kan blive
ved med at være kraftcentre for de landsdele, som vi ligger i.
På Kongeådalens Efterskole har vi fyldt skole her i 20122013 og en god økonomi, og mange skoler vil sige, at vi er i
et smørhul; men lange ventelister er også fortid ved os.
Samarbejdet med FDF
På Seniorfestival 2011 havde vi over 1000 seniorer med til
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indvielse af nyt forsamlingshus og dramasal, så bygningsmæssigt er vi hele tiden i gang med forbedringer og fornyelse.
Det var skønt, at så mange unge kunne være med til
indvielse på deres FDF-skole. Festivalen har en særlig plads
på Kongeådalens Efterskole. Det er en fantastisk oplevelse
for eleverne at være en form for værter og være med til at
skabe en unik festival, hvor der en god blanding mellem nye
elementer fra FDF og festival. Det ses måske mest tydeligt
ved, at en sådan musikfestival pludselig kan have en spændende midnatsgudstjeneste, hvor også 85 efterskoleleelever
kan medvirke efter forberedelser i kristendomstimerne.
I masser af situationer kan der laves win-win situationer
for både FDF og skole. Særdeles tydeligt, når elever på
weekends for væbnere kan være instruktører i nogle af de
ting, som de har lært på efterskolen.Væbnerne får en god
oplevelse ved aktiviteten, og eleverne får god og direkte
lederuddannelse.
I løbet af et skoleår er der meget samarbejde med FDF i
form af påskekursus, væbner-seniorvæbnerweekends for
landsdel 5 og 6, lederskole og en masse møder. Desuden
har vi selvfølgelig været med på landslejr, og mange af vores
elever er med på seniorkurser både i landsdel og Landsforbund.
Det særlige ved Kongeådalens Efterskole
7 faglinjer: Musik-drama, friluftsliv, idræt, medie, krea&design,
håndværk og landbrug.
Trininddeling i de store boglige fag. Spændende ture: Udlandstur til Sydfrankrig eller Kroatien, uge på Rysensteen,
lejrtur i telt og særlige ture på de enkelte faglinjer. Stor inddragelse i masser af ting på efterskolen – på mange måder
som på en sommerlejr. Masser af glad galskab ved fællesarrangementer – Beach Party en vinterdag, MGP, kartoffeloptagning og høstfest eller KE-fidus med en række sjove og
mystiske opgaver.
Selvom det er blevet lidt hårdere tider, tror vi på fremtiden
og har masser af ting i støbeskeen. Et gammelt mundheld
siger: Fremtiden kommer ikke bare - den skaber vi.
Jes Imer
Forstander

ORIENTERING FRA
LYNGHØJ EFTERSKOLE
På Lynghøj Efterskole har vi det godt og synes at en hverdag
sammen med unge er en berigelse for os alle.
Men selvom vi synes vi har det godt, så har efterskoleformen det svært i det nordjyske, hvor der bliver færre unge
at rekruttere elever blandt. På trods af det, lykkedes det
for Lynghøj at starte skoleåret 2011/2012 med 70 elever,
hvilket var 20 elever flere end skoleåret før. Til skoleåret
2012/2013 startede der 68 elever på skolen. Det er mindre
end vi havde håbet på, men i Nordjylland er der 200 flere

ledige efterskolepladser i dette skoleår, end i sidste, så at
fastholde et elevtal der er næsten lige så stort som sidste år
er tilfredsstillende, for det er hårdt arbejde at fylde skolerne
med elever.
På Lynghøj Efterskole kan vi nu se resultaterne af de senere
års fokus på en profilændring.Vi har skolen fyldt med elever
der gerne vil gå i skole, og de internationale klasser, hvor
der undervises på engelsk i 4 af folkeskolens obligatoriske
fag, tiltrækker mange elever. Således er det 63 % af eleverne
på dette års elevhold, der har valgt at følge disse klasser.
Sidste år udvidede skolen undervisningstilbuddet til at omfatte muligheden for at tage Cambridge ICGSE eksamen i
English as Second Language og Global Perspectives. Det var
der ca. 30 elever der benyttede sig af og alle fik rigtig gode
eksamenskarakterer. I år er der 42 elever der følger denne
undervisning.
Selvom skolen har skærpet profilen, påtager skolen sig
stadig sin andel af det sociale ansvar. Således er mellem 20
og 25 % af skolens elever, elever med en diagnose eller med
sociale vanskeligheder. Den øgede fokus vi har på at Lynghøj
Efterskole er for unge der synes det er OK at gå i skole,
gør at deres forskellige udfordringer ikke overskygger deres
skolegang.
Samtidig fortsætter tendensen med at flere af de elever
der vælger international klasse også vælger vores linjefag i
outdoor og musik, end blandt de elever der ikke har valgt
den internationale klasse.
På Lynghøj Efterskole laver vi ikke store dyre studieture til
eksotiske egne, vi vil hellere skabe en international atmosfære på skolen. I den forbindelse er andelen af elever med
udenlandske forældre steget og det giver en dimension til
skolen, som alle elever har glæde af, også de elever der ikke
følger de internationale klasser. Når man har kammerater
der ikke kan tale dansk, er det naturligt at slå over i engelsk.
Skolens samarbejde med baglandet er vedligeholdt og på
enkelte områder udvidet, så skolen benyttes til et væld af
FDF-aktiviteter. Skolens arealer er velegnede til såvel små
kredslejre, som store events. Således har der bl.a. været afholdt piltelejr ligesom Landsdel 2s fortræning til Landslejren
afholdtes på skolen.
Seniorvæbnerkurset i påskeferien har ligget stille et par år,
men bliver genoptaget til påsken 2013, hvor en dygtig stab
af instruktører, er i gang med at lægge de sidste planer for
kurset. FDF landsdel 1, 2 og 3 afholder adskillige kurser på
skolen, ligesom skolen bliver brugt af udvalg og landsdele
til mødevirksomhed. Der er indledt et samarbejde mellem
FDF landsdel 1 og 2 og Lynghøj Efterskole om lederinspirationsdage. Det første løber af stablen november 2012.

Folkekirkens Konfirmandcenter. De første konfirmandlejre har været afholdt, til glæde for både konfirmander og
efterskolen.
Jens Borup
Forstander

ORIENTERING FRA
MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE
Midtsjællands Efterskole blev i sommeren 2011 efter en god
og lang proces optaget i kredsen af skoler, som Landsforbundet FDF er bagland for. Det er vi meget glade for, og vi
føler os meget hjemme i denne familie. Skolen startede sit
virke i 1960, og der var FDFere med i den skolekreds, der
var med til at oprette skolen. Skolen har i de sidste mange
år haft mange FDFere i såvel elev- som medarbejderflok, så
det var en helt naturlig udvikling for os at få FDF skrevet ind
i skolens vedtægter.
Vi har 102 elever fordelt på 9. og 10. klasse, og vi er en almendannende, bred efterskole med tre profilerede fagsøjler:
Friluftsliv/natursport, musik/teater og værkstedsfag. Til den
sidste søjle hører fag som f.eks. smedje, tekstil, landbrug,
billedkunst, it og mad m.m.Vi er meget privilegerede ved
at være fyldt op, og vi oplever til stadighed god søgning til
skolen.
I det forgangne år har vi udover arbejdet med vedtægterne
bl.a. været igennem et stort renoveringsprojekt, hvor vi har
skiftet til energibesparende ruder i en hel fløj, vi har sat
ventilationsanlæg op på alle værelser og endelig har vi sat
varmevekslere op, der skal forbedre vores energiforbrug.
I den kommende tid arbejder vi f.eks. med at søsætte et nyt
internationalt projekt, der vil sætte sit tydelige præg på den
daglige undervisning.
I FDF-regi har vi haft Sing In-arrangement, Landsdel 8 har
afholdt lederskole på MSE med ca. 100 deltagere og kommer igen til næste år og vi har et fast samarbejde med FDF
Karlslunde, der også bruger skolen til ledertræning.Vi er
ligeledes engageret i Folkekirkens Konfirmandcenter, hvor
FDF har været en af de initiativrige parter.Vi åbner meget
gerne dørene for FDF-arrangementer, så man er velkommen til at kontakte os, ligesom vi gerne kommer ud af huset.
Christian Hougaard-Jakobsen
Forstander

Lynghøj Efterskole har involveret sig i samarbejdet omkring
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Landsmøde 2012
ORIENTERING FRA
HARDSYSSEL EFTERSKOLE

ORIENTERING FRA
PEDERSTRUP EFTERSKOLE

Står vi stærkt? Det spørgsmål stiller vi ofte os selv på
Hardsyssel Efterskole. Det vil vi nemlig gerne, stå stærkt.Vi
vil gerne stå stærkt som skole midt i FDF.Vi vil gerne være
så stærke, at vi kan være de udfarende i forholdet til kredse,
landsdele og Landsforbundet i det hele taget.Vi kunne godt
tænke os at blive et centralt samlingssted, og et sted med en
stærk FDF bevidsthed.Vi synes selv på skolen, at vi er godt
på vej, at vi har fat i nogle gode ender.Vi ved godt, at det at
definere sig selv som en skole midt i FDF, det er ikke noget
der bare gøres én gang, og så er vi færdige med det.Vi skal
arbejde, og det gør vi så.Vi gør det ved at forsøge at gøre
vores andagter, skumringssamtaler og gudstjenester så vedkommende og nærværende som muligt. For at nævne noget
helt centralt og væsentligt i forhold til vores fælles formål.
Vi arbejder naturligvis også med alt muligt andet bl.a. det at
give et så fagligt udfordrende tilbud i 9. og 10. klasse som
muligt. Det gør vi naturligvis, fordi fag er en del af skolen.
Vi prøver at gøre vores linier i Film, Sport, Performance og
Outdoor så attraktive, at unge langt udenfor de traditionelle
FDF rækker søger Hardsyssel Efterskole og på den måde
får et indblik i FDF, og de muligheder vi giver unge for et
højt liv.

Indledning
De sidste år har været lidt turbulente for Pederstrup Efterskole.Vi har haft forstanderskifte 2 gange, hvilket medfører
usikkerhed både i elevgruppen og personalegruppen. Der er
nu ansat en forstander, der er tiltrådt stillingen augst 2012.

Samarbejdet med kredsene og landsdelene går godt, rigtig
godt.Vi både har fået og får lov at være vært ved flere og
flere FDF-arrangementer. Jeg kunne nævne lederskolen i
Landsdel 3, der de sidste år har haft stigende tilslutning.
Hvad angår børnearrangementer, så er det stadig BØF for
puslinge og tumlinge, der trækker fulde huse. Der kommer
omkring 400 puslinge og tumlinge på Hardsyssel ved den
lejlighed. Det må vel siges at være en blå dag på Hardsyssel.
Efterhånden er der kommet godt gang i vores Bål & Ballade
for pilte også. Bål & Ballade har kun været afviklet to gange,
og sidste år i maj havde vi besøg af noget over 100 Pilte til
overnatning. I øjeblikket arbejder vi på en gang natterend
for væbnere og seniorvæbnere. Hvordan det udvikler sig
som tilbud og med hvilken tilslutning, er jeg spændt på at
kunne fortælle Landsmødet om to år.
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Livet på skolen
Vores dagligdag er selvfølgelig præget af et hus fyldt med
teenagere.Vores elever udfordrer os hele tiden samtidig
med at vi forsøger at holde godt fat i skolens værdigrundlag. Det er netop dette spændingsfelt mellem værdier
og ungdommens udfordringer der gør det så givende og
spændende at arbejde på en efterskole. Bl.a. er der store
udfordringer med at få skolen røgfri.
Faciliteterne på skolen
Nogle af skolens undervisningslokaler og elevværelser er
ved at være så slidte, at vi er ved at finde ud af mulighederne for at bygge nyt.Vi har et godt samarbejde med en
arkitekt i Nakskov, der har en masse spændende ideer.
Eleverne
Vi har de sidste par år haft nogle meget krævende elever.
De har i den grad afprøvet vores grænser. Specielt sidste
elevhold har virkelig prøvet grænser af. Og det kan være
svært, når økonomien også skal hænge sammen.
Køkken
I vores køkken er der sket store omvæltninger. Fra at alle
lærere har været i køkkenet en uge ad gangen sammen med
kontaktgruppen, har vi nu ansat en køkkenleder. Dette er
for at frigive lærertimer til flere linjefag. Det er vi meget
glade for.
Personalet
Personalegruppen udgør et dynamisk team af gode undervisere. Desuden har vi ansat en viceforstander. Og vi glæder
os til lidt ro på ledelsespladsen.

Endelig kan nævnes, at Hardsyssel fortsat har et frugtbart
samarbejde med FDF Sejlcenter Limfjord. Det er fortsat
muligt for ledere i FDF og elever på skolen at uddanne sig
indenfor sejlads, med det særlige sigte FDF har. Skolen tilbyder fortsat også at hjælpe kredse i gang på sejladsområdet.

Økonomien
På trods af, at skolen ikke har været fyldt, havde vi sidste år
et overskud på 170.000 kr. Det skyldes bl.a. at hele personalegruppen er meget dygtige til at passe på pengene og ikke
bruge for meget. Desuden har vi en dygtig forretningsfører.

Til slut er bare at nævne, at trods den megen snak om
krise både det ene og det andet sted, så mener vi fortsat
på Hardsyssel Efterskole, at vi lige som resten af FDF har et
godt tilbud, der er værd at gøre brug af også i fremtiden

Landslejr
På landslejren deltog vi med et skolehold på 25 elever
under dygtig ledelse af Morten Laugesen. Det var en stor
oplevelse og en god afslutning for vores elever.

Rolf Sanderhoff
Forstander

Andrew Sayers
Forstander

Bilag til punkt 4

Bilag til punkt 5

Økonomi

Handlingsplanen 2013-2015

PUNKT 4.1. LANDSFORBUNDETS
REGNSKABER 2010 OG 2011

HOVEDBESTYRELSENS FORSLAG TIL
HANDLINGSPLANEN 2013-2015

Reviderede regnskaber findes i særskilt hæfte.

PUNKT 4.2. ORIENTERING OM
REGNSKABERNE 2010 OG 2011
FOR 55°NORD

Bilag: Særudgivelse, udgivet september 2012, ’Landsmøde
2012 Beretning’, side 4-7.
Landsmødet skal behandle og vedtage teksten på side 6-7.

PUNKT 4.3. ORIENTERING OM
REGNSKAB FOR HOLGER OG CARLA
TORNØES FOND 2010 OG 2011

Foto: Asbjoern Laurberg

Reviderede regnskaber findes i særskilt hæfte.
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Landsmøde 2012
Bilag til punkt 5.1
Investering i uddannelse af
lederen i FDF med ekstern hjælp

Det foreslås i øvrigt, at en af forbundssekretærerne får det
som sin vigtigste opgave at følge op på, at alle kredsene
kommer i gang med at få lederne gennem grunduddannelsen, når den er etableret.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL
HANDLINGSPLANEN

Det foreslås, at der afsættes en ramme på 300.000 kr til
dette projekt. Beløbet må anses som en investering.

Forslag stillet af FDF K 25 Brønshøj

Motivation
Arbejdsplanen suppleres med et afsnit om uddannelse, idet
det foreslås, at der skal udarbejdes en uddannelsesstrategi,
grundkursusmateriale og en uddannelse af instruktører og
kursusledere med ekstern konsulenthjælp. Uddannelsen af
lederne i FDF har brug for et kvalitetsløft, så vi kan sikre
at alle kommer igennem et grundforløb, som gør dem
i stand til at varetage det frivillige job at lede børnene i
kredsene. I dag er det mere eller mindre tilfældigt, hvad
og hvordan der uddannes, idet det primært afhænger
af den enkelte instruktør og kursusleder. FDF har brug
for en samlet uddannelsesstrategi for såvel grunduddannelse som fagkurser. Desuden er der brug for at løfte
kvaliteten af uddannelsen ved, at alle kursusledere og
instruktører kommer igennem et forløb, hvor de dels får
en pædagogisk grunduddannelse og dels bliver mødt med
FDF-holdningerne, som de skal repræsentere. I FDF synes
vi ofte, at vi kan klare alt med interne folk. Uddannelsesopgaven er imidlertid så stor og vigtig, at det er nødvendigt
at tilknytte professionelle folk udefra til at give impulser og
sparring.

12

Investeringen kan finansieres på flere måder:
»» Kontingentstigning på 3 kr pr medlem i de kommende
5 år.
»» Budgettering af et mindre resultat på 60.000 kr de næste år. Dette modsvares af øgede kontingentindtægter
(se nedenfor).
»» Anvendelse af opsparede eller hensatte midler.
Hvis investeringen i uddannelse af Landsforbundets ledere
bare giver eet ekstra medlem pr kreds, er den samlede
investering tjent hjem i forhøjede kontingentindtægter på
under 3 år efter at uddannelsesindsatsen er begyndt at
virke.
Hovedbestyrelsen skal tage initiativ og sidde i styregruppe.
En forbundssekretær skal forankre processen i organisationen. Den egentlige arbejdsindsats skal foretages af
frivillige.

Foto: Asbjoern Laurberg

Forslagets ordlyd
I arbejdsplanen under ”uddannelse”, tilføjes et afsnit mellem afsnit 2 og 3 i kapitlet ”handlinger”.
Der laves aftale med et eksternt konsulentfirma om at
give sparring og være rådgiver i forbindelse med udvikling
af FDFs fremtidige uddannelsesstrategi. Der hentes også
ekstern hjælp til at udarbejde kursusmateriale til grunduddannelsen, kredslederuddannelsen samt til en uddannelse
for kursusledere og instruktører, idet alle kursusledere og
instruktører skal gennem en uddannelse og intern certificering. Herved sikres, at al uddannelse i FDF udbydes med
en ensartet, høj kvalitet.

Bilag til punkt 6
FORSLAG OM AFHÆNDELSE AF
FDF LEJRCENTER VORK

ger fast i en skjorte, så bør dette ikke være afgørende for
ejendommens fremtid.

Forslagets ordlyd
Landsmødet giver Hovedbestyrelsen bemyndigelse til at
afhænde FDF Lejrcenter Vork.
I første omgang søges dette at ske internt i FDF. Er det
ikke muligt skal centret afhændes på normale markedsvilkår.

På den lange bane er økonomien ikke i orden, og i forhold
til Landsforbundets aktiviteter er der ikke et behov for at
beholde Vork. En afhændelse af Vork betyder ikke, at der
ikke fortsat kan afholdes seniorkurser der. HB konstaterer,
at der ikke på det lange sigte er behov for at eje Vork til at
løse Landsforbundets behov, men vi ønsker at afsøge alle
muligheder for at beholde seniorkurser og andre FDFaktiviteter på Vork og helst bevare ejerskabet i FDF-regi.

Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Motivering af forslaget
På Landsmødet 2010 annoncerede Hovedbestyrelsen i
forbindelse med den mundtlige beretning, at Hovedbestyrelsen i den efterfølgende Landsmødeperiode ville
overveje den fremtidige brug af Landsforbundets ressourcer - herunder også Landsforbundets ejendomme.

Oversigt over driftsøkonomi for de seneste 5 år.
Beløbene er i t.kr.
2008

2009

2010

2011

2012

(estimat)

Udlejning

706

822

551

630

600

Indtægter

706

822

551

630

600

Forbrug, skat

179

195

174

213

217

Personale

201

278

162

222

256

Administration

80

68

42

48

53

I forbindelse med udarbejdelsen af strategien har der ikke
tegnet sig et klart billede af Vorks unikke potentiale. Det
foreslås derfor, at der arbejdes hen mod en afhændelse af
Vork som Landsforbundets ejendom.

Vedligehold

265

233

165

651

325

Overordnet er der i ejendomsstrategien bestemt en
række fælles målsætninger for FDFs centre.

Hovedbestyrelsen igangsatte herefter udarbejdelse af en
ejendomsstrategi, der skal afstikke retningen for ejendommene. Ejendomsstrategien blev godkendt af Hovedbestyrelsen i januar 2012.

Fælles for FDFs centre bør gælde,
»» at FDFs ejendomme understøtter FDFs formål og
aktiviteter.
»» at FDF driver ejendomme, fordi de tilfører organisationen merværdi.
»» at FDFs ejendomme har en klar profil begrundet i bygningen og lokalområdets muligheder og faciliteter.
»» at FDFs omkostning til driften af ejendommene forholdsvis kan berettiges i forhold til organisationens
omsætning.
»» at ejendommene drives mere rentabelt og med øget
ansvar uddelegeret fra Hovedbestyrelsen til centerlederen.

Diverse

6

10

4

5

0

Udgifter

731

784

547

1139

851

Resultat

-25

+38

+4

-509

-251

LM-budget

25

0

0

270

10

Vedligeholdelse de kommende år
Udover den almindelige daglige vedligeholdelse har en
større bygningsgennemgang vist, at der er behov for en
række investeringer for som minimum at opretholde den
nuværende standard.
2013

2014

2015

2016

2017

Total

679

830

100

676

18

2.303

Det skal her bemærkes, at der i forbindelse med budgetforslag 2013/2014 ikke er afsat det fulde beløb til ekstra
vedligeholdelse. Det samme gør sig gældende for Bycenter
Rysensteen og FDF Friluftscenter Sletten.

Vork har en kapacitet, som kan findes på en del andre
lejre eller skoler i FDF. Der er unægtelig lejret en stor
FDF-identitet i Vork, dels fordi det var FPFs center inden
sammenlægningen, og dels fordi det har været hjem for
Seniorkursus Vork. Men ligesom FDFs identitet ikke hæn-
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Landsmøde 2012
Bilag til punkt 7
FORSLAG OM ANDEN RESSOURCEMODEL I FORHOLD TIL LANDSDELE
SOM FORSØG 2013-2014
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd
Hovedbestyrelse og landsdelene afprøver i fællesskab forskellige modeller for brug af lønnede ressourcer i landsdele og kredse. Forsøgsordningen evalueres på Landsmødet
i 2014, hvor Hovedbestyrelsen fremlægger en langsigtet
strategi for brug af ressourcer i forbund, landsdele og
kredse. De nuværende formuleringer i vedtægterne vedrørende ansattes tilknytning til landsdele fastholdes men der
kan dispenseres fra disse efter aftale mellem forbund og
landsdele.
Motivation
Forbundssekretærordningen har igennem mange år været
et af Landsforbundets stærkeste aktiver. Den har bidraget
til FDFs udvikling og har bundet hovedbestyrelse, Landsforbund og kredse sammen. Ordningen har fungeret stort
set uændret, siden den blev indført. Set i lyset af det faldende medlemstal og den fokus på kredse, som der lægges
op til i handlingsplanen for 2013-15, ønsker Hovedbestyrelsen at afsøge, hvordan de ansatte ressourcer anvendes bedst muligt fremover. Handlingsplanen for 2013-15
lægger op til en massiv fokus på kredsene – i form af flere
kredsbesøg og massiv opbakning til kredsene for at øge
kvaliteten i kredsarbejdet. Skal det lykkes, er der behov for
at prioritere de ansatte ressourcer på en anden måde end
i dag. Der er behov for en specialisering omkring centrale
opgaver i kredsstøtten, og der er konkret behov for at
flytte ressourcer fra både Landsforbund og landsdele for
at løfte opgaverne i handlingsplanen.
Også på lang sigt kan der være behov for mere fleksibilitet
i ressourceanvendelsen, da vi i store træk stadig indretter
os på samme måde i dag som for 20 år siden, selv om vi er
langt færre medlemmer.
Over for det står en stor tilfredshed med den nuværende
ordning, hvor lokale forbundssekretærer deler deres tid
mellem opgaver i landsdel og forbund. En ordning, der er
sikret via formuleringer i FDFs Grundlov og Forbundsvedtægter.
Hovedbestyrelsen ønsker ikke at løsne bindingen mellem
sekretærer og landsdele, uden at det står klart, hvad kredse og landsdele får i stedet for. Hovedbestyrelsen lægger
derfor op til en toårig forsøgsordning, hvor Landsforbund
og landsdele i fællesskab kan afprøve og få erfaringer med
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andre måder at bruge ressourcer og fordele opgaver på.
Landsdel 7 og 8 har allerede gjort sig erfaringer med at
dele en forbundssekretær, dog uden at have hjemmel for
den model i grundlov og forbundsvedtægter. Hovedbestyrelsen ønsker med dette forslag at give den nødvendige
dispensation fra formuleringer i grundlov og vedtægter,
der gør det muligt at bygge videre på de gode erfaringer
fra de to landsdele.
Eksempler på elementer, der kan indgå i forsøgsordningen:
»» Specialisering af enkelte sekretærer til at løse opgaver
i landsdele og kredse, såsom leder/kredslederuddannelse, familiearbejde, rekruttering og kredsudvikling.
»» Mulighed for at landsdelene kan trække på flere ressourcer fra forbundskontoret – til fx nyhedsbreve og
kursusadministration.
»» Forsøg med frivillige og / eller projektansættelser på
flere Landsforbundsopgaver som seniorkurser, landslejr
og medier.
»» Frivillige mentorer løser opgaver med kredsstøtte
»» Frivillige forbundssekretærer løser opgaver i landsdelen
Den konkrete brug af ressourcer i hver enkelt landsdel vil
fortsat blive defineret i en aftale mellem Landsforbund og
landsdelen. Der vil blive tilstræbt en stor grad af fleksibilitet for at sikre gennemførelsen af handlingsplanen og den
nødvendige støtte til kredsene.

Bilag til punkt 8
Forslag stillet af FDF Gevninge

Forslagets ordlyd
Forbundssekretærerne forpligtes til minimum en gang om
året, at afholde et møde med kredslederen i hver enkelt kreds. Mødet kan afholdes ved at mødes fysisk, eller
alternativt som et telefonmøde. På mødet drøftes status
på kredsen, udvikling af medlemstal, lederuddannelse og
udvikling af kredsen.
Motivation
Forbundssekretærerne forpligtes til minimum en gang
om året at afholde møde med kredslederen i alle kredse.
FDF har oplevet et generelt faldende medlemstal over de

seneste år. Det er i kredsene at udviklingen skal vendes.
Forslagets intention er at styrke forholdet mellem forbundssekretærerne og kredsene. Der er kredse i landet,
hvor de sjældent har kontakt til forbundssekretæren. Der
kan endda gå flere år hvor der ikke er kontakt mellem
kredsen og forbundssekretæren, og når de mødes så er
det måske på kurser eller arrangementer, hvor der ikke er
tid til at tage en temperatur på kredsen.
Det er vigtigt at vi styrker forholdet mellem kredsen og
forbundssekretæren, og kredsene skal forpligtes til årligt at
tage en status på kredsen og tænke udvikling af kredsen.
Ingen nævneværdig økonomi til telefonmøder. Anslået ca.
kr. 100.000 i ekstra kørselsudgifter, som tages fra udgifterne til staben. Generalsekretæren og HB har ansvaret
for udmøntningen af forslaget.

Foto: Thomas H. Nielsen

FORSLAG OM AT FORPLIGTE
FORBUNDSSEKRETÆREN TIL ÅRLIGE
MØDER MED DE ENKELTE KREDSE

FDF.dk/LM2012
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Landsmøde 2012
Bilag til punkt 9
FORSLAG OM NYE VEDTÆGTER
FOR LANDSFORBUNDET FDF

»» Vi har fjernet en række vejledninger, som man kan
finde andre steder

Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd
Forslaget til nye vedtægter findes som særskilt bilag til
dette forslag.
Motivation
På Landsmødet 2008 blev det vedtaget at: ”Hovedbestyrelsen nedsætter efter Landsmødet 2008 en arbejdsgruppe,
der skal gennemgå FDFs Grundlov og Forbundsvedtægter. Arbejdsgruppen skal omskrive hele grundloven og
forbundsvedtægterne, så de er tidssvarende og stemmer
overens med nutidens FDF. Hovedbestyrelsen fremlægger
et nyt samlet sæt grundlov og forbundsvedtægter.”

Sidst men ikke mindst har vi tilpasset teksten til den
praksis og den virkelighed, der findes i kredse, landsdele og
Landsforbund.
De nye vedtægter træder i kraft mandag d. 12. november
2012.

Med baggrund i ovenstående beslutning fremsætter Hovedbestyrelsen forslag til nye vedtægter for Landsforbundet FDF.

I dag er grundlov og forbundsvedtægter to forskellige dokumenter. Der er en del overlap mellem de to, og opbygningen er vanskelig at finde rundt i - både for FDFere, der
har været med i mange år, og ikke mindst for de mange
nye ledere og bestyrelsesmedlemmer.Vi har derfor valgt
at sammenskrive grundlov og vedtægter til ét samlet sæt
vedtægter. Mange andre organisationer har et lignende
lovgrundlag - og vi kan godt klare os uden en grundlov.
Vi har generelt arbejdet meget med at gøre det mere
simpelt og moderne:
»» Teksten er forkortet med omkring 20 procent
»» Vi har opdateret sproget til et mere mundret og nutidigt sprog
»» Vi har sikret en ensartet detaljegrad og gjort reglerne
mindre komplekse
»» Vi har strammet op og afkortet en masse områder,
hvor det ikke giver mening at beskrive almindelig
praksis
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Foto: Asbjoern Laurberg

Det nuværende lovgrundlag er et kludetæppe af ændringer - hvor af noget af indholdet går helt tilbage til FDFs
stiftelse i 1902 og en del stammer fra 70’erne, da FDF og
FPF blev lagt sammen.
Revidering af vedtægter og grundlov har været et stort
arbejde. Den frivillige arbejdsgruppe lagde et stort arbejde
især i at omskrive lovteksterne til et nutidigt sprog. Siden
har forslaget været i åben høring, hvor alle har kunnet
indsende høringssvar. Dette har HB, ansatte og FDFs jurist
arbejdet videre med.

Bilag til punkt 10
FORSLAG OM AT ETABLERE FÆLLES
ADMINISTRATION MED KFUM OG
KFUK I DANMARK
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd
Indenfor de næste to år etableres et administrativt fællesskab mellem KFUM og KFUK og FDF på Rysensteen i
København.
Motivation
På Landsmødet i 2010 gav Hovedbestyrelsen i sin beretning en grundig gennemgang af de forskellige områder,
hvor FDF ville udvide sit samarbejde med KFUM og
KFUK. Landsmødet gav sin opbakning til at fortsætte de
positive drøftelser. Det er blevet gjort, og HB er overbevist om, at der kan og bør hentes både praktiske, økonomiske og udviklingsmæssige gevinster ved at etablere en
fælles administration under samme tag.
Formålet er at sikre, at begge organisationer fremover kan
levere medlemsservice med bedre udnyttelse af ressourcer, både økonomisk og mandskabsmæssigt. Vi kan spare
penge på fælles administration, få en mindre sårbar bemandingssituation og bære store investeringsudgifter i f.eks.
IT sammen. Men vi har også en vision om, at vi sammen
kan udvide vores tilbud til børn og unge, blive en stærkere
stemme i dansk kirkeliv, være synlige i landets hovedstad
med relevante tilbud og løfte udviklingsprojekter, som
ingen af os magter alene.
Inspirationen er hentet fra det administrative samarbejde mellem De grønne Pigespejdere og Det Danske
Spejderkorps (DDS), der nu har bestået i fire år. Begge
korps består fortsat som selvstændige organisationer, og
det administrative fællesskab har ikke haft nogen negativ
betydning for deres lokale arbejde.
KFUM og KFUKs administration er hjemmehørende i
Valby i en stor villa. FDFs administration er som bekendt
hjemmehørende på Rysensteen og der er ledig kapacitet i
bycentret som har afventet, om denne mulighed kunne opstå. Placeringen på Rysensteen er derfor det mest oplagte
valg for begge parter.

ter, der nu har opnået at blive finansieret af midler fra
Ligestillings- og Kirkeministeriet. FDF og KFUM og KFUK
samarbejder også tæt om kirkepolitiske dagsordener; der
var fælles kursus for organisationernes kommunikationsfolk i efteråret 2011, begge landsbevægelser har placeret
udviklingskonsulenter under ’fælles tag’ på Nørre Allé i
Aarhus, og mange steder i det kirkelige landskab besættes
poster på kryds og tværs med folk, der har baggrund i FDF
og i KFUM og KFUK.
De to hovedbestyrelser har mødtes i januar 2011 og 2012
og har drøftet følgende områder:
»» Administration
»» Kristendom/forkyndelse
»» Internationalt arbejde/projekt
»» Lederuddannelse/kursusvirksomhed
»» Familielejre/kirkedage
»» Kommunikation/medier/blade
»» Storbyprojekt/København
»» Udvikling af sang og musik
Det har ført til, at der bliver en fælles familiecamp på
Danske Kirkedage i 2013 arrangeret af FDF og KFUM og
KFUK. Desuden er der planer om, at det næste internationale projekt fra 2014 skal bygge på fælles landevalg og
oplysningsarbejde.
Der er således allerede mange berøringsflader mellem de
to organisationer på landsplan. Men de vil og skal fortsat
være ’sig selv’, uanset om medlemmerne betjenes fra et
fælles sekretariat.
Opfølgning
Hvis forslaget vedtages, vil der blive indgået en samarbejdsaftale mellem hovedbestyrelserne. Derefter vil der
blive udarbejdet en model for økonomi og struktur for
den fælles administration med skelen til erfaringerne fra
Spejdernes Administrationsfællesskab, hvorefter KFUM og
KFUK vil træffe beslutning om hvad der skal ske med ejendommen på Valby Langgade, og en proces vil blive indledt
med henblik på sammenflytning af medarbejderne senest i
løbet af 2014.

Baggrund
FDF og KFUM og KFUK har gennem årene samarbejdet
om forskellige projekter, ikke mindst om forkyndelsesmaterialer. Det største har været de to organisationers
indsats i 2010 for at skabe Folkekirkens Konfirmandcen-
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Landsmøde 2012
Bilag til punkt 11

Bilag til punkt 12

FORSLAG OM AT GENINDFØRE
MÆRKER I STOF TIL PUSLINGE
OG TUMLINGE

FORSLAG OM AT EVALUERING
AF MÆRKER
Forslag stillet af FDF K 19 Vanløse

Forslag stillet af FDF F 6 Flintholm

Forslagets ordlyd
Hovedbestyrelsen forpligtes til inden udgangen af 2013 at
fremlægge en evaluering af de nye mærker sammen med
en konkret plan for i samarbejde med 55Nord at imødekomme eventuelle udfordringer. Hovedbestyrelsen forpligtes til, at iværksætte dette arbejde senest i 1. kvartal 2013.

Forslagets ordlyd
Der fremstilles en serie stofmærker, som er egnet til puslinge og tumlinge.
Motivation
De nye mærker vi fik, ligner slet ikke det, som vi fik vist
ved sidste Landsmøde. Puslinge og tumlinge i FDF F 6
Flintholm synes ikke, at de nye mærker i FDF siger dem
noget. Stofmærker er mere egnede til de mindste grupper
- puslinge og tumlinge. De plastikmærker der i dag sælges
- har ikke effekt over for børnene. Mærkerne skal være
salgvare i 55º Nord og er ingen omkostning for Landsforbundet.

Motivation
Motivationen er at få klarlagt og afhjulpet de udfordringer
som blandt andet FDF K 19 Vanløse oplever med mærkernes holdbarhed og robusthed. Tanken er, at evalueringen
gennemføres, når FDF har et års erfaring med de nye
mærker, og kommer med konkrete løsninger herefter. Særligt ønsker vi undersøgt om der kan findes en stærkere og
flottere måde at fremstille mærkerne såvel i udformning
som i materialevalg.

Foto: Jonas S. Holmriis

Økonomi
Vi forventer ikke et ressourceforbrug ud over medgået tid
med at skrive evalueringen.
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Bilag til punkt 13
FORSLAG OM SAMMENLÆGNING AF
TVR-FONDEN OG HTC-FONDEN
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd
Hovedbestyrelsen foreslår at TVR-fonden bliver nedlagt og
at TVR-fondens formue overføres til HCT-fonden.
I den forbindelse foreslås nuværende §2 i fundatsen for
HCT-fonden udvidet til følgende ordlyd:
”Fondens formål er at støtte Landsforbundet Frivilligt Drengeog Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde. Fondens styrelse
kan dog træffe bestemmelse om at anvende fondens indtægter
til løsning af særlige opgaver, der har forbindelse med FDF.
Endvidere uddeles der hvert år på FDFs fødselsdag den 27.
oktober en hædersgave til to eller tre aktive ledere, til brug for
disses fortsatte uddannelse, indenfor eller udenfor Landsforbundet.”

TVR-fondens historik
Legatets navn er Holger Tornøes, Ludvig Valentiners og
Aage Rostrups fond. TVR-fonden er ikke en selvvejende institution, men derimod et legat der indgår i egenkapitalen
for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund.
Legatet er oprettet i 1931, i hvilket år Landsforbundets stifter, arkitekt Holger Tornøe, og Landsforbundets
formand, provst Ludvig Valentiner, begge fyldte 50 år. I
anledning af Aage Rostrups død i 1946 er der oprettet
en mindefond for Aage Rostrup; denne sammensluttedes
med Holger Tornøes og Ludvig Valentiners fond. Legatet
uddeler hvert år på FDFs fødselsdag den 27. oktober en
hædersgave til to eller tre aktive ledere, til brug for disses
fortsatte uddannelse, indenfor eller udenfor Landsforbundet. Legatkapitalen udgjorde 622.180 kr. pr. 31. december
2011.

I forbindelse med sammenlægningen skifter HCT-fonden
navn til HCTVR-Fonden, således at de historiske navne fra
begge fonde bibeholdes.
Sammenlægningen sker under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse.
Landsmødet giver således hovedbestyrelsen bemyndigelse
til at gennemføre de relevante, og af Civilstyrelsen godkendte, ændringer til HCT fondens vedtægter som følge af
ændringerne beskrevet ovenfor.
Motivation
Der har været en forholdsvis begrænset søgning/indstilling
til begge fonde de seneste år.
Hovedbestyrelsen ønsker derfor med dette forslag dels at
øge fokus på de midler, der er til rådighed for uddelinger
til støtte for FDFs almindelige arbejde, og dels at reducere
administrationen hermed.

Foto: Asbjoern Laurberg

HCT-fondens historik
Fondens navn er Holger og Carla Tornøes fond. Fonden er
en selvejende institution med hjemsted i København.
Fondens formål er at støtte Landsforbundet Frivilligt
Drenge- og Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde. Fondens styrelse kan dog træffe bestemmelse om at anvende
fondens indtægter til løsning af særlige opgaver, der har
forbindelse med FDF. Fondens samlede balance udgør
637.794 kr. pr. 31. december 2011, hvoraf 185.479 kr. er
bunden kapital, 376.937 kr. er disponibel kapital, 73.922 kr.
vedrører skyldige uddelinger og de sidste 1.456 kr. vedrører skyldige omkostninger.
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Landsmøde 2012
Bilag til punkt 14
Forslag til budget 2013 og 2014
Herunder fastsættelse af kontingent for 2013 og 2014
Baggrund
Dette bilag vedrører budgetterne for hhv. 2013 og 2014
og redegør for de væsentligste forhold, der indgår bagved
tallene. I oversigten er medtaget hhv. 2011 resultatet og
2012 estimatet for at give et indblik i historikken og sammenligningen til de foregående år.

INDTÆGTER
Kontingenter
Det er HBs forslag, at der i hhv. 2013 og 2014 sker en
regulering af kontingentet, så det efter at have udgjort 315
kr. i 2012 øges til i 2013 at udgøre 330 kr. pr. medlem og i
2014 at udgøre 335 kr. pr. medlem. En del af reguleringen
vedrører almindelig pristalsregulering, men dertil kommer
også en mindre regulering, der kan henføres til udviklingen i tipsmidlerne. I lighed med tidligere er kontingentet
baseret på det seneste opgjorte medlemstal der pr. 31.
december 2011 udgør 21.844 medlemmer. I forlængelse af
beslutningen på Landsmødet 2010 fortsættes der uændret
med at blive opkrævet mediekontingent.
Tilskud
På grundlag af udmeldinger fra DUF har vi i budgetterne
foretaget en nedjustering af tilskud via tipsloven med 7,5%
i 2013 og uændret for 2014. Det er en væsentlig ændring
i forhold til tidligere udmeldinger og den udvikling, der
ellers har været igennem de seneste år, hvilket får stor
effekt på Landsforbundets økonomi i både 2013 og 2014.
Nedjusteringen skyldes at DUF de senere år har oplevet
dels flere tilskudsudløsende medlemmer i medlemsoprganisationerne samt en generel stigning i tilskudsberettigede
organisationer.
Gaver og arv og refusioner består væsentligst af forventet
momskompensation, der opgøres på grundlag af Landsforbundets samlede omkostninger og modtages året efter
omkostningerne er afholdt.
Andre indtægter
Andre indtægter består primært i en forventet resultatandel fra 55° Nord, som igennem flere år nu har vist sig at
være et økonomisk vellykket projekt. Når vi forventer en
resultatandel i både 2013 og 2014 på 1.000.000 kr. skyldes
det de udmeldinger, som vi har modtaget fra bestyrelsen
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i 55° Nord på grundlag af de seneste års historik, der
naturligvis har været positivt påvirket af både ny forbundsskjorte, Landslejr i 2011 og Spejdernes Lejr i 2012, men
som derudover også har et godt salg på alle områder.

OMKOSTNINGER
Personaleomkostninger
På trods af, at vi igennem flere år har oplevet et fortsat
fald i medlemstallet, har vi tidligere fortsat med at budgettere med en stort set uændret normering af medarbejdere
ud fra en forventning om, at medlemstallet enten ville stige
eller som minimum holdes status quo inden for en kort
fremtid.
Budgetmæssigt må vi nu erkende, at vi er nødt til at reducere de budgetterede omkostninger med hvad der efter
lønreguleringer svarer til ca. en fuldtidsstilling.Vi vil naturligvis gerne opretholde det samme aktivitetsniveau og
den samme service over for kredsene i forhold til hvad vi
kender i dag, men må samtidig erkende, at vi i så fald skal
overveje andre muligheder. Det er en stor udfordring for
FDF at optimere på en central ressource i organisationen
– nemlig de ansatte – og i særdeleshed, når vi samtidig står
over for en enorm udfordring om at vende medlemstallet.
Handlingsplan med øget kredsbesøg, fokus på uddannelse
i 2014 trækker alle i den anden retning.Vi bliver bare nødt
til at være realistiske og må således også reducere på
lønomkostningen i budget 2013 og 2014.
Der er derudover foretaget reduktioner i forhold til
tidligere budgetår til både stabens rejser og kontorudgifter samt til personaleuddannelse og -pleje, hvilket blandt
andet er begrundet i de seneste års historik.
Aktiviteter
Under aktiviteter har vi reduceret udvalgsbevillinger
til 175 tkr. hvilket er 75 tkr. lavere i forhold til, hvad vi
budgetterede med i 2011 og 2012, men omvendt vurderer
vi det for realistisk på baggrund af de realiserede tal for
samme periode.
Rammen for særlige initiativer er ligeledes reduceret i
forhold til tidligere og udgør nu 50 tkr. i hhv. 2013 og 2014.
Udover de normale aktivitetsomkostninger er der også
budgetteret med, at der skal bruges henholdsvis 200 tkr.
og 350.000 kr. til gennemførsel af Handlingsplanen for
2013-14. Særligt for 2014 har vi en forventning om at en

stor del af midlerne vil gå til punktet omkring øget uddannelse af ledere.
Medier
De samlede budgetterede medieomkostninger er væsentligt lavere end budgetteret i 2011 og 2012, men afspejler i større grad de realiserede tal for 2011 og 2012.Vi
forventer fortsat opretholdelse af både blade og online
medier i perioden, men kan samtidig konstatere, at det er
et område der igen og igen er debat omkring, herunder
hvorvidt vi får det optimale ud af vores ressourceanvendelse. Aktuelt er der udsigt til, at alle blade skal ledes af en
lønnet ressource, hvilket før har været løftet af frivillige
ledere i FDF.Vi mener dog fortsat, at vi har nogle af Danmarks bedste børne- og ungemagasiner.
En del af reduktionen i medieomkostninger kan henføres
til, at vi har valgt at reducere omkostningerne til udvikling
af vores online-medier til samtlige målgrupper til kun 100
tkr. i både 2013 og 2014. En del af reduktionen er dog lagt
over på administrationen, da omkostningerne her også har
karakter af almindelige driftsopgaver.
Drift af ejendomme
Drift af ejendomme vedrører Landsforbundets ejendomme hhv. Rysensteen, Sletten og Vork. Alle tre ejendomme
kræver naturligvis som minimum almindelig vedligeholdelse og udbedring af skader og slidtage, hvilket der er
taget højde for i budgettet, men grundet den nuværende
økonomiske situation, har vi valgt kun at igangsætte de
mest påkrævede større vedligeholdelsesarbejder, hvilket
betyder, at påtænkte større vedligeholdelsesarbejder på
primært Rysensteen og Vork er udskudt til senere.
For Rysensteen medfører dette en udskydelse af maling på
Forbundskontoret, og for Vork vil reduktionerne betyde,
at ombygning af nordenden i hovedbygningen droppes, og
at udskiftning af taget på sydfløjen samt en ønsket total
renovering af værelser i østfløjen udskydes.
Det er naturligvis en kritisk udvikling at udsætte større
vedligeholdelsesarbejder, da der er en øget risiko for at
omkostningerne på sigt bliver større, men i den nuværende situation har vi vurderet, at behovet for anvendelsen
af Landsforbundets økonomiske midler er mere hensigtsmæssig på en række andre områder.
Driften af Rysensteen er fortsat påvirket af den manglende
udlejning af lokaler efter KFUM-spejdernes og Den Classenske Legatskoles ophør af deres lejemål. I budgettet har
vi indarbejdet en forventning om, at vi i løbet af 2014 laver
aftale om et lejemål, og vi har derfor forsigtigt budgetteret
med øgede lejeindtægter i 2014 på 100 tkr.

på, at der sker en ændring i dette mønster, hvorimod den
positive udvikling i udlejningen af Sletten forventes opretholdt på minimum samme niveau.
Kurser og møder
Der lægges kun op til mindre besparelser på disse felter.
Med udgangspunkt i handlingsplanens punkt omkring øget
uddannelse af ledere i 2014, har vi naturligvis særligt fokus
på økonomien ved Landsforbundets kurser, der i forlængelse af udmeldinger på tidligere Landsmøder fortsat
forventes i større omfang at løbe rundt i sig selv.
Service og administration
De budgetterede omkostninger til service og administration i 2013 og 2014 er ikke sammenlignelige med 2011 og
2012, der begge år er negativt påvirket af omkostninger
til leje og renter ved leasing af kopimaskiner. Hvis der ses
bort herfra, forventes der også på denne post opnået en
række mindre besparelser primært vedrørende udvikling
og drift af it, da posten bl.a. dækker over omkostninger til
leje af servere samt køb af licenser ifm. medier og Carla
m.fl.
Tilskud til agitationsmateriale foreslås fremover finansieret
via medlemspuljen og er derfor budgetteret til 0 kr.

HENLÆGGELSER OG LIKVIDITETSRESULTAT
I lighed med budgetterne for 2011 og 2012 har vi for at
skabe et øget overblik over driftsresultatet og anvendelsen
af henlagte midler fra tidligere år udvidet budgettet med
en oversigt over foretagne henlæggelser i regnskabet samt
forventninger til anvendelsen heraf i både 2013 og 2014.
Under anvendelsen af henlæggelserne forventer vi blandt
andet, at der ud af Medlemspuljens midler i både 2013 og
2014 vil blive anvendt 180 tkr. vedr. Legens Dag, ligesom vi
også forventer og håber på, at der årligt vil blive uddelt ca.
150 tkr. til kredse i forbindelse med deres ansøgning om
økonomisk tilskud til medlemsfremmende aktiviteter.

IKKE BUDGETTEREDE FORHOLD
Der er i budgetterne ikke medtaget et eventuelt positivt
udfald af Leasing-sagen eller et eventuelt frasalg af Vork,
som der stilles forslag om på Landsmødet.

Driften af Vork er negativt påvirket af den reducerede
udlejning af lejren, og umiddelbart er der intet der tyder
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Landsmøde 2012
Budget for 2013 og 2014
FAKTA
Kontingentpligtige medlemmer
Kontingentsats

307,50 kr
2,50%

21.844
315,00 kr
2,44%

21.844
330,00 kr
4,76%

21.844
335,00 kr
1,52%

Resultat
2011

Estimat
2012

Budget
2013

Budget
2014

Kontingenter inkl. mediekont.
Kontingent i alt

7.657
7.657

7.675
7.675

7.850
7.850

7.950
7.950

Tipsloven
Folkeoplysningsloven
Gaver og arv og refusioner
Tilskud i alt

6.841
305
743
7.889

6.880
275
3.864
11.019

6.383
250
700
7.333

6.383
250
700
7.333

Værdireg. af aktier i 55°NORD
Stævner og lejre
Landslejr
Landslotteri
Lukkede kredse
Andre indtægter i alt

1.834
-7
2.728
32
1.831
6.418

1.000
-275
0
0
0
725

1.000
0
0
0
0
1.000

1.000
0
0
0
0
1.000

169
169

0
0

25
25

25
25

22.133

19.419

16.208

16.308

8.441
1.029
312
9.782

8.450
800
150
9.400

8.300
850
225
9.375

8.300
850
225
9.375

Udvalgsbevillinger
Internationalt arbejde
Tilskud nye kredse/kredsstart
Særlige initiativer
Aktiviteter i alt

161
161
49
526
897

150
90
0
160
400

175
100
25
50
350

175
100
25
50
350

Handlingsplan 2011-12
Handlingsplan 2013-14
Vision og handlingsplan i alt

14
0
14

485
0
485

0
200
200

0
350
350

Indtægter i 1.000 kroner

Renter værdipapirer og pantebreve
Renteindtægter i alt
Indtægter i alt
Udgifter i 1.000 kroner
Lønninger
Stabens rejser og kontorudgifter
Personaleuddannelse og -pleje
Personaleomkostninger i alt
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FDF Lederen
Sille og Sigurd
Flux
Bluz
Portalen
Medier i alt

462
246
219
187
197
1.311

500
300
270
155
250
1.475

500
275
225
175
100
1.275

500
275
225
175
100
1.275

Drift Rysensteen
Drift Friluftcenter, incl. øvrige ejendomme
Drift af ejendomme i alt

1.500
1.232
2.732

1.635
1.033
2.668

1.400
1.125
2.525

1.400
1.025
2.425

56
393
29
478

300
350
100
750

150
325
0
475

150
325
100
575

4.273
242
195
53
26
4.789

3.650
250
200
50
25
4.175

1.450
250
200
50
0
1.950

1.400
250
200
50
0
1.900

20.003

19.353

16.150

16.250

0

0

0

0

2.130

66

58

58

-1.831
0

0
-10

0
0

0
0

-1.831

-10

0

0

299

56

58

58

-57
42
-642
120
17
283
62
1.179
1.004

375
0
620
75
10
800
0
0
1.880

0
0
0
0
15
355
0
0
370

0
0
0
0
15
355
0
0
370

Kursusvirksomhed
HB-, FU- og stabsmøder (tidl udv.møder)
Landsmøde
Kurser og møder i alt
Øvrige administrationsomkostninger
Forsikringer
Kontingent til andre organisationer
DUF-revision
Tilskud til agitationsmateriale
Service og administration i alt
Omkostninger i alt
Tab på debitorer
Resultat før henlæggelser
Henlagt til Medlemspuljen
Henlagt til TVR-fonden
Henlagt i alt

Årets resultat
Anvendelse af henlæggelser i 1.000 kr.
Henlagt til Julsøfonden
Henlagt til sejladsaktiviteter
Henlagt til kursuscentre (lagerhal)
Henlagt til ulands- og missionsarbejde
Henlagt til TVR-fonden
Medlemspuljen
Henlagt til IT-udvikling
Modtaget erstatning
Anvendelse af henlæggelser i alt
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Landsmøde 2012
Bilag til punkt 15 - Valg til Hovedbestyrelsen

Foto: Asbjørn Laurberg

Se kandidater også kandidatpræsentationen på FDF.dk/LM2012

AMALIE KYNDESEN

IBEN KONRADI NIELSEN

Alder: 27 år

Alder: 38 år

Beskæftigelse:
Kandidatstuderende; Cand. Merc. Strategi, Organisation &
Ledelse.

Beskæftigelse:
Kommunikationschef

FDF-CV:
»» 2005–2011 Bestyrelsesmedlem og senere formand,
Silkeborg Højskoles Elevforening
»» 2006 Medlem af FDF
»» 2006 Instruktør, Seniorvæbnerkursus Pederstrup
»» 2006-2010 Leder, FDF K 7 Frihavn, senere kredsleder
»» 2008-2011 Udvalgsmedlem, Loungeudvalget
»» 2008-2012 Instruktør, Seniorkursus Vork
»» 2011 Udvalgsformand, Barometeret og HeavenEleven
på FDF Landslejr 2011
»» 2011 FDF Virum
»» 2012 Projektleder, Det spiller på Rys – FDF Ungdomsmusical
Det vil jeg arbejde for
Lederen skal inspireres, uddannes og udfordres: Rundt
omkring i hele landet knokler ledere for at kunne tilbyde en
af de bedste fritidsaktiviteter til børn og unge. Derfor skal
lederne i fokus, for uden gode ledere forsvinder børnene.
Hvis ledere fortsat skal kunne levere FDF arbejde på højt
niveau, skal lederne også have tilbud om udvikling– uanset
om man har været leder i 2 eller 20 år.
FDF synlighed – vi vil ha’ mer’:Vi skal fortsætte den gode
indsats med at højne vores synlighed. Det er ikke noget, der
skal gøres alene fra staben og HB.Ved at give de enkelte
kredse flere redskaber til at øge synligheden, bliver det til
en fælles indsats. Hver uge glæder vi børn og unge med
værdifulde oplevelser, flere skal blot have øjnene op for det!
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FDF-CV:
»» Medlem siden 1981
»» Puslinge-tumlinge leder i FDF Ny Tolstrup
»» Tidligere instruktør på Seniorkursus Sletten
»» Tidligere skribent på FDF LEDEREN
»» Tidligere ansat som FDFs første kommunikationsmedarbejder
»» Medlem af HB siden 2008
»» Næstformand i FDF
Det vil jeg arbejde for
Mit vigtigste fokusområde er at styrke FDFs lokale kredse.
Jeg vil arbejde for at udføre den spændende og ambitiøse
handlingsplan, som Landsmødet skal vedtage.Vi skal arbejde
med kredsudvikling, fordi mange kredse trænger til nye
redskaber og målrettet støtte fra Landsforbundet.Vi skal
arbejde med uddannelse og rekruttering, fordi dygtige, engagerede ledere er vejen til vækst og udvikling i kredsen. Og vi
skal fokusere på oplevelser, fordi det er sommerlejren og de
andre store FDF-sus, der er med til at fastholde medlemmer
i FDF.
Vi er udfordret på medlemstallet, og der er behov for at
se på, hvordan vi bruger ressourcerne i FDF, herunder
hvordan vi bedst muligt bringer frivillige kræfter i spil.
Jeg brænder både professionelt og privat for kommunikation,
og vil arbejde for, at vi styrker kommunikationen i FDF –
både internt mellem Landsforbund og kredse, og eksternt til
vores omverden.Vi skal blive endnu bedre til at fortælle, hvad
vi kan tilbyde børn og unge, og det skal vi bl.a. gøre gennem
profil-aktiviteter som Legens Dag,VM og seniorkurser.

Foto: Christian Nesgaard

Foto: Johanne Fick

SIGNE BJØRG JENSEN

ALLAN FRANK WALTHER

Alder: 27 år

Alder: 34 år

Beskæftigelse:
Arbejder med strategi og netværk for topledere i Skandinavien i LinKS

Beskæftigelse:
Intern revisionschef i Semler Gruppen – (uddannet HD(R)
og Cand. Merc. Aud.)

FDF-CV:
»» Leder i FDF Karlslunde siden 1999
»» Instruktør på seniorkursus Vork 2006-08
»» Ophold på Silkeborg Højskole, Euroclass 2004-05
»» Udvalgsmedlem og sidenhen formand for Væbnermesterskabsudvalget 2006-2012
»» Formand for Programudvalget på FDF Landslejr 2011
»» - og mange andre arrangementer, internationale kurser
osv.

FDF-CV:
»» HB-medlem siden 2004 og herunder kasserer siden
2010
»» Kredsleder siden 1997,
»» Klasseleder siden 1993,
»» Medlem af FDF siden 1984,
»» - har deltaget i udvalg vedr. etableringen af Landsdels 8
lederskole samt været kasserer herfor en årrække og
har derudover været med i udvalg vedrørende en lang
række arrangementer på Frederiksberg og i København.

Det vil jeg arbejde for
Jeg har set FDF fra mange sider - helt fra kredsen til udvalgsformand for Væbnermesterskabet. Det har givet mig
lyst til at prøve kræfter med de helt overordnede linjer.
Jeg vil gerne være med til at sikre, at FDF laver børne- og
ungdomsarbejde i en høj kvalitet. For at kunne det, kræver
det, at rammerne er på plads for kredsene og lederne, så
det er nemt at lave godt FDF-arbejde. For mig er kredsene
og kredsens arbejde det vigtigste. Uden kredsene – ikke
noget FDF.
Rammerne jeg gerne vil være med til at skabe og sikre,
kan dreje sig om økonomi, samarbejdspartnere, men jeg
tænker mest på lederuddannelse. Det er for mig at se
vejen frem for FDF og noget af det, jeg synes, vi trænger
allermest til. Desuden lægger jeg også vægt på et forbund,
der kender kredsene og kan give kvalificeret hjælp til
det, der er brug for de forskellige steder. Jeg synes, det
er spændende at diskutere værdier og holdninger. Det
giver mig altid god energi. Jeg synes også det er rart, når
der sker noget. Derfor handler HB ikke for mig kun om
diskussion og tale, men også om handlekraft og evne til at
kunne se fremad og handle, alt efter hvad vi synes at se i
horisonten.

Det vil jeg arbejde for
En styrkelse af FDF-arbejdet, som er med til at gøre en
forskel i kredsene!
En styrkelse der skal ske igennem en mere troværdig identifikation med FDFs identitet og værdier, en styrket uddannelse til ledere og seniorer samt et øget fokus på ledelse af
kredsene.
Førstnævnte dækker over, at vi fortsat skal turde stille
spørgsmål ved, hvad det er, som vi vil opnå med arbejdet
i FDF. Hvorfor er vi i FDF så tøvende over for åbent at
erkende, at vi kan meget andet end at forkynde over for
børn og unge? Hvad skal der til, for at børn og unge i større
grad tør indrømme, at de er FDFere eller tør sige, at de går
til FDF?
Den kommende handlingsplan har fokus på lederuddannelse, men for at det kan blive en mærkbar succes ude i
kredsene skal vi etablere en kultur i FDF, der i større grad
bygger på uddannelse til ledere og seniorer end i dag.
Sidst men ikke mindst skal vi i FDF også turde sætte fokus
på, hvad der er god kredsledelse i FDF.Vi skal turde dele
gode og dårlige erfaringer samt problematikker som generationsskifter i lederflokken, motivation og frivillighed mv.
Forbundssekretærerne bliver naturligvis væsentlige aktører i
denne dialog, hvilket HB skal medvirke til at sikre.
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Foto: Asbjørn Laurberg

Landsmøde 2012

CHRISTIAN BJERRE

JONAS KOLBY LAUB KRISTIANSEN

Alder: 28 år

Alder: 32 år

Beskæftigelse:
Project Manager, Carlson Wagonlit Travel

Beskæftigelse:
Økonom hos DONG Energy

FDF-CV:
»» 1992: Medlem FDF Isenvad
»» 2001-2005: FDF Isenvad, Pilte og Væbnerleder
»» 2005-2009: FDF Isenvad, kredsleder
»» 2005-2009: Landsdel 3, Sekretær i landsdelsledelsen
»» 2009: Silkeborg Højskole, Projekt Navigatør
»» 2009- Landsdel 3, landsdelsleder
»» 2011- FDF K 25 Brønshøj Væbner og Puslingeleder

FDF-CV:
»» Barn i FDF Silkeborg 2 samt trombonist i Silkeborg
FDF Brass Band.
»» Leder og kredsleder i FDF Ellevang-Risskov
»» Diverse instruktør og udvalgsposter i FDF.
»» Har desuden siddet i DUF’s styrelse på vegne af FDF.
»» Indsuppleret i FDFs Hovedbestyrelse siden marts 2012

Det vil jeg arbejde for
FDF bliver skabt i kredsene, og vi skal derfor fortsat sigte
efter at kredsarbejdet har gode vilkår. En af måderne er, at
vi sikrer, at vores forbundssekretærer er mest muligt ude
ved kredsene, med ny viden og inspiration. I en tid hvor
de økonomiske ressourcer er pressede, er det naturligt, vi
kigger på, hvilke muligheder vi har. Et af de første steder at
kigge vil være den talentmasse, der går rundt i forbundet.Vi
skal blive langt bedre til at finde dem og bruge deres viden
og gejst på alle planer i FDF. Derfor skal vi videreudvikle
det samarbejde, der allerede er mellem Hovedbestyrelsen,
landsdele, netværk og kredse. Et samarbejde der allerede
har vist sit værd, senest i processen omkring de nye vedtægter. Landsdelsledelserne har en kæmpe viden om, hvad der
sker og fungerer i de enkelte landsdele og kredse. De kan
sammen med forbundssekretærerne være med til, at vi finder talenterne til gavn for alle.Ved at gøre brug af hinandens
viden kan vi udvikle FDF til et endnu bedre forbund for alle.
Hovedbestyrelsen skal derudover arbejde for at forenkle
det administrative arbejde i kredsen. Kan vi f.eks. sikre at
Carla kan snakke sammen med kommunale systemer?
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Det vil jeg arbejde for
Jeg tror, at én af FDFs største styrker ligger i mangfoldigheden. Her mødes vi med børn og unge i leg, om musik,
sejlads, friluftsliv og meget andet. Fælles for mødet, hvad
end aktiviteten er, er, at FDFs kristne menneskesyn er
med. Heri ligger FDFs identitet forankret, men jeg tror
også, dette er kimen til to af FDFs store udfordringer i
2012; en stor mangfoldighed kræver en stærk sammenhængskraft. Jeg tror, at det fortsat er vigtigt, at vi styrker
sammenhængskraften i FDF. En høj gennemstrømningshastighed af medlemmer udfordrer FDFs identitet, og her
er der behov for et konstant fokus. Den anden udfordring
er vores folkekirkelige tilknytning. Debatten op til dette
Landsmøde har vist, at fortolkningerne af dette tilhørsforhold er mange, og her tror jeg, det er klogt at spørge os
selv om, hvad vi mener med FDF og Folkekirken. I forhold
til arbejdet i Hovedbestyrelsen, så vil jeg gerne bidrage til,
at det bærer præg af synlighed samt inddragelse og samspil
i forbundet. Et andet uomgængeligt fokusområde er FDFs
økonomi. FDFs økonomi er presset på indtægtssiden,
og det vil ikke kunne undgås, at der skal prioriteres. Det
bliver den kommende hovedbestyrelses opgave at danse
linedans mellem nye idéer og initiativer og så et mere
begrænset økonomisk råderum.

LARS SØRENSEN

PER ALBERT BERGMANN

Alder: 30 år

Alder: 51 år

Beskæftigelse:
Ingeniør. Optimering og test af netværk til mobiltelekommunikation.

Beskæftigelse:
Senior projektleder i Danske Banks IT-afdeling.

FDF-CV:
»» I 1992 indmeldt i FDF Bredebro, lederassistent siden
1997 og leder siden 2000.
»» I 2003 skiftede jeg til FDF Århus Midtby, der blev lagt
sammen med FDF Århus 2, hvor jeg er tumlingeleder.
»» Siden 2004 har jeg været medarbejder og instruktør på
Seniorkursus Sletten.
»» Siden 2008 instruktør og sidenhen kursusleder på
Landsforbundets 7. – 8. klasseskurser
»» Sideløbende har jeg været instruktør på flere landsdels- og Landsforbundskurser.
Det vil jeg arbejde for
Vi har i FDF rigtig mange ildsjæle ude i kredsene, som
brænder for FDF. De gør det ypperligste for at lave de
gode aktiviteter, men mange af disse aktiviteter, bliver kun
hjemme i de enkelte kredse, og det er en skam.Vi skal
som forbund gøre meget mere for at de sjove påfund, skøre ideer, og de gode lege kommer ud til flere kredse, og
derfor er det vigtigt, at vi som forbund gør det muligt at
få samlet lederne på kurser, hvor de gode ideer deles. Uddannelse af lederne har i mange år ikke haft den fornødne
prioritet, og derfor vil jeg følge op på, at de gode intentioner i den nye handlingsplan vedrørende uddannelse, bliver
implementeret.Vi har i FDF plads til alle! Det motto har
vi hørt igen og igen, men det er fordi det er sandt. Det er
muligt for alle børn og unge at komme til FDF og blive set,
hørt og anerkendt på lige fod med alle andre, også selvom
man ikke kan sidde stille, eller aldrig vil kunne ramme en
fodbold. Denne rummelighed er en af grundstenene i FDF,
og det er utrolig vigtigt at bevare og fortælle til omverdenen. Derfor skal vores kommunikation blive meget bedre.

FDF-CV:
»» Startede som 8-årig i FDF Næstved, senere 10 år i FDF
Albertslund som leder og kredsleder.
»» Medlem af distriktsrådet i Damhus Distrikt og senere
landsdelssekretær i FDF Landsdel 7.
»» Fra 2006 til 2010 medlem af FDFs hovedbestyrelse.
»» Gennem 26 år haft en lang række udvalgsposter og
tillidshverv i mange dele af FDF.
»» I dag og de sidste 21 år leder i FDF Selsmose og indsuppleret i Hovedbestyrelsen.
Det vil jeg arbejde for
Jeg vil forsat arbejde for den nuværende Vision 2015, som
sigter på, at FDF er et synligt forbund, at FDF er børne- og
ungdomsarbejde med en stærk folkekirkelig tilknytning, og
at FDF skaber vigtige fællesskaber med udgangspunktet
i børn og unge.Vi skal arbejde for hele tiden, at have et
meningsfyldt aktivitetstilbud, som udfordrer, interesserer
og inspirerer os alle i FDF.
FDF er som landsorganisation udfordret af en faldende
medlemstilslutning. Den udfordring vil jeg arbejde for, ved
at sætte vores kredsarbejde i centrum og ved at tilbyde de
frivillige ledere en uddannelse af høj kvalitet. Mit udgangspunkt for arbejdet i FDF er, at vi gør en forskel. For mig er
det ved at gøre det ”for børnene og de unges skyld”.
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Foto: Christian Nesgaard
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SØREN TIMMERMANN OLESEN
Alder: 29 år
Beskæftigelse:
Fodermester på Damgård for 200 køer, og ejer af kviehotellet I/S Ryesminde.
Far til Frida på 4 år, og Emil på 2 år
FDF-CV:
»» Leder siden 2002 i forskellige kredse
»» Kredsleder i Veggerby, netværksleder i Midthimmerlands netværk
»» Næstformand for bestyrelsen på Lynghøj Efterskole,
»» Seniorkursusinstruktør
»» Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2008.
Det vil jeg arbejde for
FDF er mødet mellem børn, unge og voksne. Derfor skal
vi i Landsforbundet arbejde for at understøtte det store
arbejde de frivillige ledere lægger i kredsene.
Jeg tror på, at uddannelse er det, der skal vende vores
medlemskurve.Vi skal anerkende det arbejde, der bliver
gjort men også formå at flytte det videre, så børn og unge
også fremover kan møde livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter i FDF.
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Bilag til punkt 16
VALG AF LANDSFORBUNDETS
INTERNE REVISOR

Foto: Thomas H. Nielsen

Finn Bjerg Olesen, 42 år
Kasserer i FDF Måløv
Afdelingsdirektør i FinansNETbanken
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