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Bilagsnummer: 2.13    Ansvarlig: LN/MS      LG:     FU:       HB: 
 

Temasamtale om unges inddragelse i FDF  
 
Baggrund 
 
Med baggrund i unge høringerne af 26 maj i Aarhus og København vil HB og Ungdomsrepræsentanterne som 
temadebat drøfte ”Hvordan unge kan inddrages mere i FDF”. 
 
Indstilling 

 
Med baggrund i forslagene fra unge høringer drøftes de tematiserede forslag mellem HB og UR på HB-mødet 

27. august. 
Forslagene fra unge høringerne sendes til HB, UR og tilmeldte til temadebatten. 

  
Ideen 
 
I forlængelse af Hovedbestyrelsens drøftelser om unge inddragelse i FDF, unge høringerne af 26 maj og 
temasamtale med UR vil HB kunne løfte dels forslag af vedtægtsmæssig karakter til videre arbejde og dels 
drøfte unges forståelse af unge begrebet og unges formelle rettigheder i FDF, samt nærværende ideer for 
inddragelse af unge i de kommende års arbejde.   
 
Tidsplan 
 
12.45-13.00: Briefing og fysisk gennemgang af høringssvar(bilag1). 
13.00-13.35: Diskussion af tre temaer kondenseret fra forslag fra unge høringerne i blandede grupper af UR, 
HB og besøgende medlemmer. 
1) Hvordan skal vi forstå unge begrebet i fremtidens FDF? 
2) Hvordan får vi flere unge til at engagere sig i FDF’s udvikling på forbundsniveau. 
3) Hvilke formelle rettigheder kan inddrage unge mere? 
13.35-13.55: Plenum reaktioner og opsamling på gruppediskussionerne. 
13.55-14.00: Opsummering af temaet om unges inddragelse i FDF. 
14.00-14.15: HB drøfter særskilt eventuelle Landsmøde forslag. 
 
 
 
Bilag 
 
 
Bilag 1 – Forslag fra Unge Høring samlet 
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Problemstilling Løsningsforslag eller initiativer så de unge 

kan inddrages mere 
Arena 

Seniorene er ikke til stede på midtvejsdebat Særlig invitation til seniorer /unge ledere  
og separate programpunkter 

HB/Midtvejsdebat 
Flere unge på landsmødet Mere information til de unge fra 

forbundet/kredsen. Landsmødet er pt 
tiltænkt "de voksne" HB/Landsmødet 

Det er et problem, at der ikke er flere unge med på 
landsmødet. Hvad enten man er observatør,  
har taleret eller stemmeret, er en deltagelse i FDFs  
store maskinrum en oplevelse, som vil give lyst og 
indsigt i mange lavere niveauer af indflydelse. 

Flere ungehøringer! -Ungdoms bestyrelse – 
Se forslag v/HB -Lavere pris med en  
mindre pakke 

HB/Landsmødet 
De unge har ingen indflydelse på landsmødet Ungdomslandsmøde, som 

forberedelse/debatmøde, hvor man  
debaterer unges ønsker og HB kan stille 
spørgsmål til de unge. Disse forslag kan  
ende ud i forslag til LM 

Landsmøde/ 
Midtvejsdebat 

Der er ikke plads i det nuværende FDF til u 
ngdommen (15-25 år) ift. indflydelse.  

Hvorfor? Prisen? Stedet? Transport? Landsmødet 

Det er et problem, at seniorerne ikke har stemmeret. Stemmeretsalderen skal sættes ned til 15 
eller 16 år.  

HB/Landsmøde 

Der er ikke nok unge i HB? Hvorfor er der ikke reserveret en plads til  
en unge ligesom i kredsbestyrelserne? 

HB/Landsmøde 

Der er for få ungdomsrepræsentanter i FDF Udbredelse af viden om unges  
muligheder 

Landsmødet 

De unge ved ikke, hvem deres ungdomsrepræsentant er. 
Hvem skal de gå til med deres holdninger? 

Oplysning (Kampagne): ”Kend din UR”- 
Gøre mere opmærksom (fx BLUZ 

Landsmødet 

Flere ungdomsrepræsentanter i  
forbundets/landsdelens udvalg 

Mere information om udvalg Udvalg (i forbund og 
landsdel) 

HB er uigennemskueligt og utilgængelig Lav en video for hvert møde - op på FDFs FB 
om hvad der er besluttet 

HB 

Der er for meget bureaukrati i FDF Retningslinjer og vejledninger HB 

Der for langt fra unge til beslutningstagen i FDF(HB). HB 
opleves som det mest konservative organ 

Start ungdoms bestyrelsen(UB).  
Som har sin egen ungdomsafdeling  
Som kun diskuterer, vedtager og stiller 
forslag direkte til HB. UB skal have 3  
pladser i HB og vælges på Landsmødet 

HB 

Unge finder ikke ind i udvalg Jobbank/oversigt over udvalg.  
Beskrivelse af hvad udvalgene laver,  
og en oversigt over forventninger til 
kommende medlemmer. 

Udvalg (i forbund og 
landsdel) 

Hvordan får vi flere unge i FDFs udvalg? Skal der en 
kulturændring til? 

Lav en stor spørgeuge  
(Søren Rejkjær, tlf. 22 94 14 54) 

HB, landsdele,Kredse, 
udvalg,seniorkurser. 

Arrangementer for unge over 18 år(19-25)   HB 

Der mangler en aldersgruppe efter senior. Så der er 
oplevelser/kurser for de andre unge. 

  HB 
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Jeg vil have lov til at være senior inden jeg bliver  
leder 

Plads til pusterum, være ung og sige fra – 
Lederuddannelse skal følge den enkeltes  
lyst og ikke din alder 

Kredsen + HB 

Jeg synes det er et problem at unge ikke spørger 
relevante parter når der er noget i FDF de gerne vil! 

Lav en stor spørgeuge, som en  
leg/kampagne - "det er okay at spørge" 
(Søren Rejkjær 22941454) 

HB 

Det er et problem at unge ikke ved/forstår at det de  
laver i FDF er brugbart i den almindelig verden 

  HB 

Der er ingen klar kommunikationsvej til seniore En mailservice (nyhedsbrev) til  
seniorere med tilbud særligt til dem 

HB? 

   
   
   

 


