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Punkt: 2.09 HB: juni 2021 

Justeringer af procedure for lukning af FDF-kreds 

RESUMÈ 

I 2018 vedtog Hovedbestyrelsen nye retningslinjer for lukning af en FDF-kreds. Proceduren 
for lukning er efter et par år atter opdateret, og HB skal derfor godkende den nye proces.  
Det særligt nye er, at der ved et lukkemøde i kredsen udfyldes en hensigtserklæring, hvorpå 
kredsens tegningsberettigede og forbundssekretæren attesterer, at kredsen er i lukkepro-
ces. Herefter udfylder kredsen selv lukkepapirerne og indsender til forbundskontoret, hvor-
efter kredsen er lukket.  
 

INDSTILLING 

 
HB godkender den opdaterede proces for kredslukninger 

 
 
 

Denne proces er godkendt 
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SAGSFREMSTILLING 

Indledning 
Lukning af FDF-kredse er ofte en følelsesladet proces – og nogle gange også administrativt 
besværlig. For at samle både erfaringer og know how – samt at frigive ressourcer blandt de 
ansatte til at fokusere på udvikling og kredsstart, er kredslukninger nu samlet hos en en-
kelt forbundssekretær og en kontakt på forbundskontoret. Disse tilkaldes, når udviklings-
mulighederne er afsøgt, og der er enighed om en lukning. 
 

BAGGRUND 
I 2018 vedtog Hovedbestyrelsen nye retningslinjer for lukning af en FDF-kreds. Proceduren 
for lukning er efter et par år atter opdateret, og HB skal derfor beslutte den nye proces. 
  
I 2018 afskaffedes indstillingsbegrebet, og det blev således mere smidigt at lukke FDF-
kredse, da den passive periode, hvor en frivillig bestyrelse ”sad fast” i en ikke-aktiv kreds 
bortfaldt.  
Efter at have arbejdet med den af Hovedbestyrelsen besluttede lukkeproces siden 2018, er 
der behov for en opdatering for at effektivisere den administrative proces.  

TIDSPLAN 
Procedurepapirerne gøres færdige efter Hovedbestyrelsens godkendelse af processen, og 
den nye proces implementeres administrativt fra og med juni 2021. 

ØKONOMI 
Beslutningen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser. 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. 2.09_HB_Justeringer af procedure for lukning af en FDF-kreds.  
2. I baggrundsmappen findes den nuværende proces for kredslukninger, som blev be-

sluttet i januar 2018.  
 


