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Punkt: 8 HB-Møde: November 2020 

Nedsættelse af arbejdsgruppe om Rysensteen 

RESUMÈ 

Landsmødet i november 2020 vedtog et forslag fra FDF Mørkhøj, FDF Utterslev, FDF 
Skovlunde og FDF Ledøje-Smørum om at give hovedbestyrelsen mandat til udlejning eller 
salg af Rysensteen efter forudgående grundige undersøgelser i samarbejde med et bredt 
funderet udvalg af frivillige fra kredse, udvalg og HB. 
 
Anbefalingen er at nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe der kan sætte gang i 
udarbejdelse af kommissorium, samt række ud mod flere forslagsstillere. Der efter 
debatten afgørende at HB har en politiske repræsentant med i der arbejde fra start. 

INDSTILLING 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af et medlem fra HB  
samt centerchefen.  

 
Arbejdsgruppen fremsætter på HB-mødet i januar 2021 forslag om  

kommissorium og tidsplan for en projektgruppe,  
der skal udarbejde beslutningsgrundlag til HB. 
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SAGSFREMSTILLING 

Drøftelserne om drift af domicil samt drift af bycenter har forud for landsmødet fyldt me-
get hos både hovedbestyrelsen og hos frivillige. Der har været god debat på både facebook 
og landsmødet. Det har således stor bevågenhed og derfor skal det konkrete arbejde også 
igangsættes så hurtigt som muligt. 
 
Der skal nedsættes en projektgruppe der udarbejder beslutningsgrundlag jf. landsmødeved-
tagelsen. Denne projektgruppe skal have et mere præcist kommissorium, tidsplan m.v. 
Dette fremlægges til behandling/godkendelse på HB-mødet i januar. 
 
Forslag til kommissorium, tidsplan og sammensætning af projektgruppen udarbejdes af en 
arbejdsgruppe bestående af et HB-medlem samt centerchefen.  
 
Arbejdsgruppen mødes i løbet af december med forslagsstiller til det vedtagne forslag 
samt repræsentanter fra de 27 kredse/landsdelsledelser der også stillede ændringsforslag. 
Formålet med disse møder er at indsamle den viden samt de holdninger som er repræsen-
teret her. Herudover opsamles der pointer fra den forudgående debat på facebook samt fra 
debatten på landsmødet. 
 

BAGGRUNDSBILAG 

Til baggrund henvises til 
• FDF Landsmøde 2020 materialet 
• Notat fra HBs Juni 2020 møde, punkt 2.05 

 


