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Gæster: Ungdomsrepræsentanter fra landsdelene deltog i en del af mødet lørdag formiddag. 

Ulla Visbech fra beklædningsarbejdsgruppen deltog under profil-punktet lørdag formiddag. 

 

Referat, HB-MØDE #6 

 

Velkomst og sang 

1. Protokol  

          

1.1 Referat fra seneste HB-møde 

Godkendelse af referat fra HB-mødet i august, der ikke har været rundsendt eller mailbehandlet. 

Referatet er godkendt. 

1.2 Fastsættelse af dagsorden 

Eventuel optagelse af ekstra punkter.  

Optag af 4.3. 

1.3 Årshjul 

HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. 

Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder.  

1.4 Siden sidst 

Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB-møde.  

RAP orienterede om arbejdet i de sidste uger.  

2. HB-dagsorden 

 

2.01 LM Indkomne forslag 

Mundtlig status på indkomne forslag og udlevering af bilag 

Kort status på de indkomne forslag.  

2.02 LM status på HB-kandidater 

Mundtlig status. 

Møde for: FDFs hovedbestyrelse 

 

Mødedato: 28.-29. september 2018   

Vært: Christina Gro Hansen 

 

Mødetid:   Fredag kl. 20.00 – 22.00 

                 Lørdag kl. 09.30 – 22.00 

 

 

Referent: Christina Gro Hansen 

 

  

Andagt: Lene Thanild Schøler 

 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN 

Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Emil Gaarde (eg), 

Lars Pedersen (lp), Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Lene Thanild Schøler (lts), Søren Rejkjær Svendsen 

(srs), Marianne Thisgaard (th), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen 

(eba)  
 

LEDERGRUPPEN 

Rasmus Agergaard Pedersen (rap), Jakob Harbo Kastrup (jhk), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk) 

 

STABEN 

Heidi bak Nielsen (hbn), Anne Kathrine Østerby Muldbjerg (akm), Rasmus Bach Ottosen (rbo), Jeppe  

Sølvberg Strauss (jss) Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen 

(cgh), Lasse Nybo (ln) 

 

Sted: Rysensteen 
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Kort status på indkomne kandidater. 

2.03 LM HB-ordførerskaber 

Foreløbig præsentation – endelige fordeling sker lørdag 

Punktet udgik.  

2.04 LM Udviklingsmål 19-20 

Arbejdsgruppen motiverer. 

HB gav kommentarer til de to første tekster, og drøftet indhold og vinkling af den tredje tekst.   

 

Der indstilles til, at HB drøfter og beslutter de tre udviklingsmål med hvert et delmål.  

Der indstilles til, at HB drøfter, om der i dagsordenhæftet til landsmødet skal være arbejdsspørgsmål til 

udviklingsmålene, som kredsene kan arbejde med enten på ledermøder, netværksmøder eller formøder inden 

landsmødet.  

BSK og LTS arbejder videre. 

 

2.05 Projekt med Røde Kors 

Behandling af forslag om at ansøge Trygfonden om midler til et førstehjælpsprojekt. 

Røde Kors har henvendt sig, fordi de gerne vil hjælpe med en ansøgning til Trygfonden om midler til 

førstehjælpsprojekt.  

FU indstiller, at HB bakker op om projektet. Når der er arbejdsmæssigt plads efter landsmødet, laves ansøgning. 
Indstillingen blev godkendt. 

2.06 Samfundsengagementsudvalg 

Drøftelse af udkast til kommissorium. 

HB drøftede og gav input til første udkast til kommissorium for Samfundsengagement-udvalg.  

  

Indstilling til at der kan arbejdes videre med kommissorium og opfordring. 

Indstillingen blev godkendt. 

2.07 LM Medlemspulje 

Behandling af forslag til landsmødet om anvendelse af midler fra medlemspuljen til opstart af nye kredse. 

HB drøftede forslaget til landsmødet.  

 

Hovedbestyrelsen skal beslutte, om man ønsker at fremstille forslaget omkring medlemspuljen som et selvstændigt 

punkt på landsmødet. 

Hovedbestyrelsen godkendte, at der skrives et forslag færdigt.  

2.08 LM Lukning af TVR-Fonden 

Behandling af forslag til landsmødet om at nedlægge fonden til fordel for en uddannelsespulje. 

HB drøftede forslag om at nedlægge TVR-Fonden til fordel for en uddannelsespulje, som kredse kan søge i 

forbindelse med kursusaktivitet.  

 

Hovedbestyrelsen skal godkende forslaget. 

Hovedbestyrelsen godkendte at forslaget medtages på landsmødet i denne form. 

2.09 LM Profil 

Indstilling fra styregruppen. Ulla Visbech præsenterede beklædningsforslag. 

Ulla Visbech præsenterede opsyede modeller. Herefter drøftede HB modellerne.  

 

1. HB drøftede udkastet til mærker. Herunder progressionstanken.  

HB drøftede profilprototyper, og vedtog at gå videre med prototype 1.  

 

HB skulle tage stilling til hvilket mærke, der skal sættes på eksisterende skjorter.  

Det blev drøftet om der skal bestilles cirkelformerede mærker eller tykkere broderet outline.  

Beslutningen blev udskudt. 

 

HB skulle forholde sig til forslag om gratis alternativ til font.  
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HB godkendte at den fremlagte font kan være et gratis alternativ. Det skal tydeliggøres, hvad Knockout bruges 

til, og hvad man kan bruge det gratis alternativ til.  

 

2. Appendiks 

HB godkendte, at der arbejdes videre med et appendiks.   

 

3. Input til Q&A 

Blev udsat  

 

4. HB modtog beklædningsudvalgets præsentation. 

 

5. Kollektion 

HB besluttede at gå videre med den fulde kollektion. Udvalget arbejder videre og beder om en tredje opsyning 

uden tryk. HB besluttede at fjerne outline fra prototyper, og arbejde videre med et alternativ til outlinen, der 

kan vises på en skærm.  

 

6. Præsentation/visning på formøder 

Der arbejdes på om der kan vises dele af kollektionen. Måske skal det meldes ud inden møderne. 

2.10 Pædagogik 

Drøftelse af udkast fra arbejdsgruppen og drøftelse af behandling på landsmødet 

JKK præsenterede udkastet.  

Der indstilles til, at HB drøfter forslaget til en FDF-pædagogik og herefter vedtager forslaget med evt. korrektioner.  

HB drøftede forslaget og gav korrektioner.   

Der indstilles til, at HB tager FDF-pædagogikken med som selvstændigt forslag til landsmødet, så landsmødet kan få 

en samlet drøftelse, og der kan blive mulighed for at nå langt ud til mange kredse med beskrivelsen. 

HB besluttede at tage FDF-pædagogikken med som forslag. 

2.11 Internationalt projekt 

Kommissorium og formandsnavne til udvalg. 

RAP fremlagde arbejdet med området siden sidst. Der er behov for, at HB nikker til, at kommissorium afventer, 

til der er fundet en formand, samt godkende at projektet får to målgrupper. 

 

Det indstilles at HB godkender: 

1. At afvente med kommissorium til der er fundet en frivillig formand 

HB godkendte at arbejdet med kommissorium udsættes.  

2. At arbejde med to målgrupper (Børn og unge)  

En arbejdsgruppe af RAP og KKR har landet målgrupperne: Fokus er på børn 5-13 år. Derudover kan udvalget 

inspirere andre til at arbejde med verdensmål.  

2.12 Landslejr 2021 – Rammer 

Indledende afklaring af rammer og tidsplan. 

HB diskuterede rammer og tidsplan.   

 

HB skal diskutere og vedtage overordnet ramme- og opgavebeskrivelse. 

HB vedtog de overordnede rammer og opgavebeskrivelsen. 

2.13 LM Formøder 

Mundtlig status og fordeling af hvem tager hvilke møder. 

RAP orienterede HB om, at det er en god ide at henvende sig til landsdelene og invitere sig selv, hvis man er 

kontaktperson eller på valg. Nogle landsdele barsler muligvis med at lukke deres møder for 

kandidatpræsentationer. 

 

Generalsekretæren henvender sig til landsdelene og hører, hvordan de ønsker at gøre med kandidater, og laver 

en samlet melding til kandidater.  

2.14 Dobbeltmedlemskaber i Carla 

Redegørelse for løsningsforslag som opfølgning på beslutning på LM16. 

JHK redegjorde for løsningsforslaget. En håndholdt løsning er mulig, hvis det ikke skal koste uforholdsmæssig 

meget.   
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Hovedbestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 

2.15 LM Program og øvrige rammer 

Mundtlig status. 

RAP gav en mundtlig status på program. JHK gav en mundtlig status på arbejdet med forplejning.  

Hovedbestyrelsen tog  orienteringen til efterretning. 

2.16 Dannelse af ungdomsrepræsentanter 

Dannelse af ungdomsrepræsentanter. Tilbagemelding fra arbejdsgruppe i landsdelsledelserne, som opfølgning fra 

LM16 

En arbejdsgruppe har afsluttet deres arbejde og lavet et overbliksmateriale.  

 

Der indstilles til, at HB tager materialet til efterretning og efterfølgende sender en tak til landsdele for arbejdet. 

HB tog materialet til efterretning.  

2.17 LM Indkomne forslag 

Gennemgang af indkomne forslag.  

Hovedbestyrelsen drøftede de 7 indkomne forslag med henblik på at forberede sig til den kommende 

landsmødebehandling. 

  

2.18 LM Landsmødedagsorden 

Første vend på den samlede landsmødedagsorden 

I forhold til den udsendte første skitse flyttes profil længere ned i dagsorden. 

2.19 Økonomi  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 samt opdateret estimat for 2018 

AFW præsenterede budgetopfølgning og gav estimat for 2018.  

 

HB tog budgetopfølgningen til efterretning. 

2.20 LM Budget 19-20 

Endelig fastlæggelse af HBs forslag til budget for 2019 og 2020, herunder fastsættelse af kontingent, herunder 

kontingentfrihed for 0-4-årige. 

AFW præsenterede budgettet.  

 

Det indstilles, at HB drøfter og vedtager budgettet, der skal gå videre til landsmødets godkendelse, samt kommer 

med input til den skriftlige og mundtlige motivation af budgettet. 

HB drøftede og vedtog budgettet. 

2.21 LM Vedtægtsændringer 

Endelig fastlæggelse af HBs forslag til vedtægtsændringer og eventuelt drøftelse af alternativ behandlingsform 

heraf. 

HB gennemgik de to forslag omkring vedtægtsændringer  

 

Det indstilles at HB drøfter og vedtaget det fremlagte forslag, herunder om der bør foretages ændringer inden det 

fremlægges for landsmødet. 

HB drøftede de fremlagte forslag, og besluttede at bringe begge til landsmødet.  

2.22 LM Ordførerskaber 

Gennemgang af indkomne ønsker og fordeling af ordførerskaber 

HB gennemgik ordførerskaber fordelt på baggrund af ønsker.  

Den endelige liste sendes rundt til HB. 

 

2.23 LM HB under landsmødet 

Mundtlig status på om der er opgaver/forhold vi skal huske eller forberede. 

HB koordinerede forud for landsmødet.  

2.24 LM Beretning 

Skriftlig beretning til orientering. Eventuelle input til formandens mundtlige beretning. 

HB gav input til den mundtlige beretning.  

2.25 LM Intern revisor 



FDFs hovedbestyrelse    side 5/ 5        

   
 
FU indstiller at Bo Grøn-Iversen bliver genopstillet. Han har indvilget i at modtage genvalg. 

Indstillingen blev godkendt. 

2.26 Ansøgninger til HCT-fonden 

Behandling af ansøgninger til HCT-fonden. 

Ansøgningerne blev imødekommet.  

3. Faste punkter 

 

3.1 Ledelsesorientering 

Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB.  

RAP gav en orientering og svarede på spørgsmål.  

 

3.2 Referat fra seneste møder i forretningsudvalget 

Referat fra møde i forretningsudvalget i september. 
JHK gjorde HB opmærksom på punktet vedr. Jomsborgs ændrede vedtægter, der er trukket tilbage, hvorefter 

de hidtidige vedtægter fortsat er gældende. 

3.3 Næste møde 

Opsamling på dette HB-møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet mhp. næste HB-møde. Drøftelse af behovet 

for at fastholde mødedatoen den 6. november 2018. 
Datoen fastholdes som telefonmøde. 

3.4 Eventuelt 

Trosudvalget har spurgt om positionspapirer tages med på landsmødet. De to, der er færdige kan medtages. 

 


