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HB Referat | 28. november 2020 
 
Møde for:  FDFs Hovedbestyrelse (HB) 
 
Mødedato:  28. november 2020 kl. 10.00 – 21.00 
  
Sted: Rysensteen 
 
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) 

 
 Ledergruppen (LG): 
 Anna Buur Vistesen (ABV), Jakob Harbo Kastrup (JHK),  

Rasmus Agergaard Pedersen (RAP) og Peter Jeppesen, (PJ) 
 
Andagt: Dorte Fog 
 
Referat: Jakob Harbo Kastrup 
 

 
 1. Velkomst og andagt v. DF 
 
DF bør velkommen til en ny HB-periode og bød særligt velkommen til de tre nye HB-medlemmer 
om bordet. 
 
 2. Konstituering (JHK, ABV, PJ deltager ikke) 
 Jf. § 12, stk. 3 i vedtægterne 
 
På mødet den 15. november blev Dorte Fog valgt til formand.  
På dette møde konstituerede HB sig derudover med følgende poster: 
Næstformand: Kim Koch Rasmussen 
Kasserer: Emil Gaarde 
Formand, næstformand og kasserer udgør sammen med generalsekretæren, udviklingschefen og 
administrationschefen forretningsudvalget. 
Forretningsorden for HB og forretningsudvalget godkendes på HBs møde i januar 2021. 
 
 3. HBs arbejde i den foregående periode - med et fremadrettet sigte v. DF  

 
 
DF redegjorde for HBs strategiske arbejde i den forgangne periode. Herunder trak hun tråde 
tilbage til det strategiske arbejde de seneste 8-10 år, hvor ambitionen og arbejdet med at skabe 
en stærk og tydelig identitet for FDF har stået centralt.  
 



HB Referat | 28. november 2020  2/6 

En central pointe er at HB skal prioritere at være aktive budbringere af strategien og 
kulturændringen omkring at vi skal være flere. Dette taler også for, at HB forsøger at inddrage de 
rigtige folk på de rigtige tidspunkter ift. at skabe ejerskab for den strategiske retning og de 
konkrete indsatser.  
 
HB-repræsentanterne i landsdelsledelsernes rolle er et vigtigt element i denne drøftelse. 
 
HB drøftede i forlængelse heraf kort marts-mødet med landsdelsledelserne ift. timingen omkring 
landsdelsledelsernes deres nyvalg mv. Samarbejdsaftaler med landsdelsledelserne forhandles 
typisk op mod sommeren efter landsmødet. HB konkluderede at det skal forsøges at 
gennemtænke et hensigtsmæssigt flow i de forskellige møder og aftaler med landsdelsledelser 
og andre interessenter. 
 
 4. Gennemgang af bilaget ”Opgaver og fokus i Landsforbundet 2021-2022” v. LG 
 
Ledergruppen gennemgik oversigten over fokusområder for hele landsforbundet i den kommende 
periode. 
 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der arbejdes under pkt. 7 med HB’s egne 
drømme og ønsker, som ligger ud over eller ved siden af landsmødevedtagelserne. 
 
 5. Introduktion til Landsforbundets organisation v. RAP 
  
 
RAP redegjorde overordnet set for den interne organisering af landsforbundets ansatte og 
snitflader mellem HB og ansatte mv. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
 6. Drøftelse af HBs arbejdsform og kalender for 2021 v. DF 
 
DF holdt er kort oplæg, hvor hun slog nogle centrale temaer an. 
Herunder introduceredes åbenhed som et grundlæggende princip for HB’s arbejde.  
 
Herunder drøftede HB bl.a. følgende overordnede temaer: 
 
HB og kredsene 

• Åbne dagsordener og referater - undtaget de i sagens natur lukkede punkter. 
• De store projekter/processer skal have en tydelige projekt-/procesplan, som lægges åbent 

frem på FDF.dk. Kan understøttes med en videonyhed ved milepæle. 
 
HB og Landsdele og Arena 

• Udviklingsdag i foråret og opfølgning i efteråret 
• HB-kontakt i ambitionsudvalg  
• Platform for fælles dokumentdeling 

 
Internt i HB/Forretningsudvalget (FU) 
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• Der arbejdes med ankerpersoner i HB omkring de centrale udviklings- og driftsspor 
 
HB havde herefter en længere drøftelse af ønsker og forbehold omkring åbenhed, hvor der bl.a. 
blev drøftet en række temaer, herunder: 

• Ift. åbne bilag før HB-møderne så ønsker flere HB-medlemmer, at HB skal have lov at 
forholde sig til en sag før facebook kræver svar fra HB, mens andre gerne vil have den 
slags input ude fra inden beslutningerne træffes 

• Navne i bilag og referater, kredssager og forholdet til eksterne samarbejdspartnere er 
også et obspunkt, som vi skal forholde os til. 

• Ift. åbne/delte udvalgsreferater så er der et issue omkring navne og stringens, som man 
skal overveje for ikke at gøre det for stift og svært at arbejde med for udvalgene. 

• Rollen som HB-kontakt til ambitionsudvalg skal være klart defineret, så HB, udvalg og 
ansatte er helt klar over arbejdsdelingen i den forbindelse. 

• En del af åbenhedsdiskussionen er også at sørge for at tage input udefra effektivt med 
ind i HBs arbejde, så åbenhed ikke kun handler om åbne referater men om 
hensigtsmæssig dialog og inddragelse 

• Drøftet at jo mere man åbner op for dagsordener, referater og bilag jo mere skal man 
også forholde sig til hvem der er målgruppen og hvordan der tages højde for dette i 
dokumenterne og kommunikationen. 

• Fremført at det samtidige er vigtigt at de enkelte interne aktører ikke indirekte bliver 
spiller ud imod hinanden, hvis HB f.eks. ikke følger en åben indstilling fra FU 

• Fremført at i stedet for ankerpersoner, kan der arbejdes med tematiske ordførerskaber i 
HB i forlængelse af drøftelsen omkring udvalgskontakten.  

• Åbne HB-møder blev også kort drøftet. 
 
Konkluderet at overskriften for punktet bør være principper for åbenhed og dialog.  
 
Ovenstående input blev givet videre til Ledergruppen, som arbejder videre med et opdateret 
udkast til forretningsorden frem mod næste møde. 
HB gennemgik samtidig den nuværende forretningsorden og gav en række konkrete input til 
ændringer og præciseringer, som tages med i det videre arbejde. 
 
HB gennemgik den fremlagte kalender for møderne i 2021 og aftalte følgende ændringer: 

• Augustmødet startes torsdag den 26. august, så der om muligt kan blive tid til en 
studietur.  

• De møder der slutter lørdag aften, skal gerne slutte senest kl. 20, for at folk kan nå hjem 
til Jylland efter mødet.  

• Titlen på mødet med Arena og LDL skal ikke være ’besøg af Arena og LDL’, men 
’udviklingsdag’, som drøftet tidligere. I forlængelse heraf endnu engang drøftet timingen 
af martsmødet, hvor det også blev fremført at maj er sent ift. hensigtsmæssig 
implementering udviklingsmål mv. Konkluderet at hvis vi ikke kan mødes med Arena m.fl. 
i marts  grunde corona så bliver mødet i marts kortet af og Arena og LDL inviteres til maj. 

 
Kalenderen blev godkendt med ovenstående bemærkninger. 
 
16.00 7. Hvad drømmer HB om? v. DF 
 - Proces hvor ønsker til særlige områder for den kommende periode diskuteres.  
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DF ledte en proces, hvor HB drøftede og udviklede på de punkter de hver især finder vigtigst i de 
kommende to år. Punkterne er gengivet nedenfor og de udvalgte punkter er fremhævet 
med fed. 

 
• Sikre at hele landsforbundet arbejder på at vi bliver flere samt at klæde ansatte og andre 

kredsstartsfolk godt på, så implementeringen af strategien bliver god og koblet tæt på 
HB 

• En undersøgelse og mulig opdatering af medieudbuddet 
• Kredses deltagelse i FDFs udvikling – så det sikres at vi får hele FDF med  
• Få inkluderet flere i HBs arbejde – ikke kun Arena og LDL, så vi får kvalificerede input fra 

andre end Arenaen kommer med. 
• Forkyndelse – vi skal blive meget bedre og turde forvente noget af hinanden og kredsene 
• Åbenhed – (samtale og dialog med hinanden og FDFere) 
• Unge i FDF - fastholdelse (efter efterskole, og efter seniorkurser) 
• Kulturændringer – turde prøve noget nyt og starte noget nyt op 
• Sammenhæng i FDFs struktur og niveauer – måske ikke en ændring, men i hvert fald en 

nytænkning  
• Landsforbundets struktur – herunder struktur for lederuddannelse samt 

børnearrangementer på landsforbundsniveau. 
 

 
”Almindelige” HB-punkter 

 
8. Rysensteen 

PJ fremlagde kort indstillingen. Her lægges der op til, at de forskellige forslagsstillere på 
landsmødet inddrages i arbejdet forud for HB-mødet i januar, hvor et kommissorium kan 
behandles.  
SRS og CSB vil gerne deltage i kommissoriearbejdet fra HB sammen med PJ. 
HB drøftede at åbenheden og HB-inddragelsen undervejs skal drøftes og fastlægges ifm. 
godkendelse af kommissoriet. Personsammensætningen og kompetenceprofiler på den 
kommende projektgruppe skal fremlægges ifm. kommissorieforslaget. Det er samtidig vigtigt, at 
HB holder fast i det vedtagne landsmødeforslag, hvor hovedfokus er økonomi. Enighed om at 
projektarbejdet skal tage udgangspunkt i en række scenarier, drømme og muligheder for 
indholdet af FDFs hovedkontor.  
Kort fremført at det er vigtigt at det bliver et projekt for hele landsforbundet – og ikke kun et 
projekt for københavnere og københavnerkredse. Det skal allerede nu fastlægges hvordan delene 
af projektet kan se ud, herunder hvilket mandat projektgruppen har før, under og efter deres 
arbejde.  Der ønskes samtidig også en kommunikationsplan, som led i kommissoriedrøftelsen.  
 
HB fulgte med ovenstående kommentarer indstillingen. 
 

9. Kurser i 2021 v. ABV 
Anna fremlagde kort baggrunden for indstillingen. 
 
A: drøfter mulighederne for kurserne i foråret 2021 
HB drøftede indledeningsvis indstilling og drøftede at et springende punkt er om instruktører og 
kursusledere kan være med på den.  
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Drøftet at det måske ikke er nok med fem kurser i påsken, fordi vi ikke kan ramme nok 
medlemmer i målgruppen og kredsbegrænsningen er måske heller ikke nødvendigvis 
hensigtsmæssig. 
Antallet af instruktører der er villige til at være med på denne model kan dog også sætte 
begrænsninger. Dog også fremført at kvaliteten skal være i orden, så dem der kommer afsted 
kommer på et kursus af ordentlig kvalitet. Eventuelt ekstrakurser bør nok tage udgangspunkt i 
hvilke landsdele, der plejer at sende deltagere på kursus. 
 
Indstillingen tager udgangspunkt i at restriktionerne lempes ift. det nuværende, hvor man ikke 
kan lave aktiviteter med overnatning. Enkelte HB-medlemmer finder det i forlængelse heraf ikke 
realistisk, at vi i påsken kan samles 50 personer og foreslår derfor at vi laver et helt andet 
koncept, hvor man mødes online eller lignende. Flere fremførte dog at vi bliver nødt til at forsøge 
at stable noget på benene, så vi har et tilbud, hvis restriktionerne lempes. 
 
B: beslutter om de vil følge indstillingen om en revideret kursusplan eller vælge en anden vej. 
Et flertal af HB gav opbakning til indstillingen om at arbejde videre på flere små kurser. 
 
Hvis ikke restriktionerne lempes i tide skal beslutningen tages op til revision og det skal drøftes 
om der kan tilbydes online kursusoplevelser eller mere lokalt baserede kursusoplevelser uden 
overnatning i stedet for. 
 
C: drøfter sin holdning til kursuspriser vs. bundlinje jf. økonomiafsnittet nedenfor 
HB drøftede sin holdning og konkluderede at kursuspriserne bør holdes i ro, dog justeret med 
den planlagte fremskrivning. 
 
Det er vigtigt hjælpe kursuslederne med at lave realistiske budgetter. Derudover bør vi naturligvis 
søge at minimere vores omkostninger ved aflysninger.  
Dog også fremført, at vi snart bliver nødt til at tænke vores coronatab på en anden måde, så det 
ikke altid er landsforbundet der åbner kassen ift. de store tab.  
I den forbindelse kort drøftet om aflysningsbetingelserne bør revideres, så deltagerne betaler et 
depositum eller lignende. 
FDF-lederkurset bør prissættes på en anden måde end tidligere, hvis det bliver online. Men udfra 
en præmis om at budgettet bør løbe rundt. 
  

10. Referat fra FDF Landsmøde 2020 v. JHK 
Kort drøftet formen på referatet og herunder konkluderet at der indledningsvis skrives en kort 
bemærkning omkring stemmetallene, hvor det de afgivne stemmer ved afstemningens afslutning, 
der er anført. Derudover ingen ændringer og referatet sendes nu til underskrift hos dirigenterne. 

 
11. Underskrift af opdaterede vedtægter v. JHK 
Underskrift af vedtægter med ændringer vedtaget på FDF Landsmøde 2020 

 
HB tog ændringerne vedtaget af landsmødet 2020 til efterretning.  
 
HB besluttede derudover at protokollere at der indskrives en mindre sproglig rettelse i § 12, stk. 
1, så det i lighed med de øvrige bestemmelser om bestyrelser i vedtægterne kommer til at 
fremgå at ”hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer valgt af landsmødet”.  
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Derudover besluttede HB at rette en fejlagtig intern paragrafhenvisning i § 13, stk. 4, hvor der 
hidtil har været henvist til opløsningsbestemmelsen § 17. Denne bestemmelse blev imidlertid 
ændret til § 16 ifm. landsmødet 2018, hvor henvisningen hermed er rettet til. 
 
HB underskrev herefter vedtægterne. 

 
12. Underskrift af konstitueringsdokumenter/landsmødeprotokol v. JHK 
Udarbejdes efter pkt. 2 

HB underskrev de opdaterede konstitueringsdokumenter. 
 
13. Bestyrelsesrepræsentant til Midtsjællands Efterskole v. RAP 

  
HB godkendte indstillingen. 
 


