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Møde for:

FDFs hovedbestyrelse

Mødedato: 18. november 2018

Vært:

Nyborg Strand

Mødetid: Søndag kl. 16.30

Referent:

Jakob Harbo Kastrup

Deltagere:

HOVEDBESTYRELSEN
Jonas Kolby Laub Kristiansen (JKK), Emil Gaarde (EG), Iben Konradi Nielsen (IKN), Christian Skovsgaard Bjerre
(CSB), Anne Katrine Sylvest (AKS), Ejner Bank Andreasen (EBA), Lene Thanild Schøler (LTS), Søren Rejkjær
Svendsen (SRS), Kim Koch Rasmussen (KKR), Dorte Fog (DF) og Ulla Visbech (UV)
LEDERGRUPPEN
Rasmus Agergaard Pedersen (rap), Jakob Harbo Kastrup (jhk), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk)
LM-DIRIGENTER
Morten Skov Mogensen (msm), Dennis Jim Frederiksen (djf) – deltog ikke under pkt. 1.1. konstituering.

Sted:

Nyborg Strand

B

Det blev indstillet at konstitueringen af en næstformand sker på førstkommende møde, hvor der
tilrettelægges en proces, som Jonas melder ud sammen med en beskrivelse af, hvad der ligger i
rollen. Der opfordres til at potentielle kandidater melder sig i god tid.
Søren meddelte at han gerne vil stille sig til rådighed som næstformand.
Emil blev opfordret til kassererposten, hvilket han accepterede og blev valgt til med applaus.
Det blev protokolleret at Allan Frank Walther som meddelt har trukket sig fra HB og, at Ejner Bank
Andreasen, som nyvalgt førstesuppleant på herresiden indsuppleres for den resterende
valgperiode frem til landsmødet i 2020.
I perioden 2018-2020 er der herefter følgende suppleanter til HB:
På kvindesiden:
1. suppleant Sara Lentz Jørgensen og
2. suppleant Lisbet Nørmølle
På herresiden: Søren Carøe Nielsen
1.2 Landsmødeevaluering
Foreløbig evaluering af FDFs landsmøde 2018.

D

Bilag

1.1 Konstituering
I henhold til vedtægternes § 12, stk. 3 skal hovedbestyrelsen konstituere sig med formand,
næstformand og kasserer. Ligeledes protokolleres suppleanter til hovedbestyrelsen samt indsupplering.
Jonas blev opfordret til at stille op som formand, hvilket han accepterede med applaus.

Punkt/ansvar

1. HB-dagsorden

Tid/min.

Vejledning

Referat, HB-MØDE #8
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Sammen med landsmødets dirigenter foretages en kort evaluering af landsmødet og det drøftes om der
er nogen hastesager. Opfølgning forsætter på næstkommende HB-møde.
Der blev taget en runde med umiddelbare tilbagemeldinger på forløbet af landsmødet. Herunder
blev følgende elementer nævnt:
Det kunne være spændende at tale formøderne grundigt igennem med landsdelene, herunder
hvad det vil sige at være kandidat. Det kunne være et oplagt emne med landsdelsledelserne på
marts-mødet.
Det skal ligeledes være med stor hjælp fra Forbundskontoret, så det bliver nemt at være kandidat.
Fra et dirigentperspektiv har forberedelsen været god. Der har været god support og hjælp til
dirigenterne i optakten.
Der blev udtrykt stor ros til dirigenterne for deres håndtering af alt omkring afstemningerne og
processerne omkring de mange ændringsforslag.
Der blev måske af og til givet lidt for lang snor til talere, der taler i lang tid mv.
Ros for figurerne omkring hvilke forslag, der stemmes om hvornår. Ligeledes godt med
googledrivet, hvor ændringsforslag kan nærlæses af folk i salen.
Ændringsforslagsnumrene skal nok også stå på selve sliden, når numrene anvendes så aktivt.
Nok også lidt usikkerhed omkring om der kom forslag som reelt var ændringsforslag eller om det
var nye forslag.
Kredsene var denne gang gode til at aflevere deres ændringsforslag i god tid.
Det er stadig svært for folk på de bagerste rækker at få hele grafikken og de teksttunge forslag
med.
Det blev kort drøftet om man bør kunne tage ordet digitalt. Den fysiske seddel var for nogen fra
de bagerste rækker en hæmsko for at de kunne tage ordet på det rette tidspunkt.
Flere var ikke helt enige i at en digital indskrivning nødvendigvis er hensigtsmæssig, men der kan
være forbedringspotentialer i det.
Der var nogle gange lidt kort tid til at nærlæse forslagene, så man bør nok opfordre folk til at
have PC med.
Det kunne måske være hensigtsmæssigt hvis man kan se de indleverede ændringsforslag inden
man stiller sit eget - dog er det først når man stiller det fra talerstolen at det reelt er blevet stillet.
Teknikken skal altid overvejes grundigt ift. om det er teknik for teknikkens skyld eller om det
befordrer landsmødets behandling af dagsordenen.
Der var måske tvivl om hvad der var mest eskalerende ift. den nuværende situation eller om det
var det oprindelige forslag.
Der blev ikke gjort brug af summetid, det kan man stadig overveje.
Der blev udtrykt utilfredshed med at flere gik på talerstolen sammen to og to eller tre og tre.
Ungdomsrepræsentanternes rolle og ageren blev også drøftet. Deres engagement er positivt, men
det kan forstyrre til tider. Det bør overvejes, hvor langt de sidder fremme i salen og deres
forberedelse.
Enighed om at det har været en lang komprimeret dagsorden med meget koncentreret
landsmødetid. En opfordring kunne være at HB også var lidt mere kortfattede i deres motivationer,
hvilket både er en tidskommentar men også en kommunikativ pointe.
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Godkendelsen af forretningsordenen bør være lidt kortere. Regnskabsfremlæggelsen kan måske
kortes lidt ned når man ikke kan gøre så meget ved den.
Fra dirigenterne stor ros til det levende demokrati og forberedelserne til formøde mv.
Der blev udtryk glæde over, at der ikke var workshops fordi det kan opleves som spild af tid. Lidt
ærgrelse over at pædagogikken kom op på det tidspunkt af dagen og at det blev ført frem af så
mange, der har været så tæt på processen.
Det blev drøftet om man må have powerpoints med på talerstolen, når man motiverer et forslag
eller blot har en kommentar til et forslag. Det står ikke i forretningsordenen, men hvis det tager
overhånd må man håndtere det fremadrettet.
Stor ros til forbundssekretærerne og velkomsten.
Sangene bør være fællessange. Enkelte nævnte at vi har sunget for lidt.
Fremover skal teknikken have HB’s powerpoints op senest fredag kl. 22 eller noget i den stil for
teknikken har været presset denne gang, bl.a. også fordi HB’s powerpoints kom ind i løbet af
mødet. Det er dog en afvejning af på hvilken måde landsmødet skal være arbejdende.
Enighed om at fadserveringen endnu engang var skidt og en tidsrøver, desuden blev der oplevet
tomme fade og langsom servering. Enkelte gik forgæves til aftensmaden. Begge morgenmåltider
løb hurtigt tør.
Gulvet gyngede, ligesom det gjorde sidst – det er ikke godt nok.
Enkelte var glade for at der ikke var så mange papirer på bordene, andre var kede af det.
1.3 Samtykke til offentliggørelse af billede og kontaktinfo på landsforbundets
hjemmeside, medier mv.
Landsforbundet har praksis for at offentliggøre HB-medlemmernes billede, navn og kontaktoplysninger
på landsforbundets hjemmeside i FDF LEDEREN og i andre medier og publikationer. Landsforbundet
skal indhente samtykke til at en sådan videregivelse må finde sted.
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I referatet protokolleres de enkelte HB-medlemmers samtykke. Samtykket kan til enhver tid
tilbagekaldes, hvorefter landsforbundet straks vil fjerne oplysningerne fra hjemmesiden mv. Kontakt i så
fald landsforbundets administrationschef.
Følgende HB-medlemmer gav samtykke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonas Kolby Laub Kristiansen (JKK)
Emil Gaarde (EG)
Iben Konradi Nielsen (IKN)
Christian Skovsgaard Bjerre (CSB),
Anne Katrine Sylvest (AKS),
Ejner Bank Andreasen (EBA),
Lene Thanild Schøler (LTS),
Søren Rejkjær Svendsen (SRS),
Kim Koch Rasmussen (KKR),
Dorte Fog (DF)
Ulla Visbech (UV)

1.4 Næste møde
Næste møde er 1. december 2018, på Rysensteen
Det blev efterspurgt om dagsorden og tidsramme kan komme ud lidt hurtigt.
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Vi starter kl. 10, og vi går ud og spiser ved 18-tiden. Der er mulighed for overnatning på
Rysensteen. Ønsker til dagsordenen kan sendes til Rasmus. Der skal laves en opfølgning på
landsmødeforslagene og prøve at lægge det ind i en ramme for processerne med opfølgning.
1.5 Eventuelt
Formanden takkede for et godt landsmøde og takkede særligt Iben for indsatsen på
næstformandsposten igennem flere år.
Emil takkede for velkomsten igennem det seneste halve år.
Der kommer en nyhed ud om konstitueringen i morgen. Det foreslås at det er den man kan dele og
sige tak for et godt landsmøde fra.
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