
FDFs hovedbestyrelse    side 1/ 5        

   
 
 

Møde for: FDFs hovedbestyrelse 
 

Mødedato: mandag den 28. august 2017   

Vært: Troels-Henrik Balslev Krag 
 

Mødetid:  17.00-21.00  

Referent: Christina Gro Hansen 
 

  

Andagt: Christian Skovsgaard Bjerre 
 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN 
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), 
Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Lene Thanild Schøler (lts), Ejner Bank Andreasen (eba), Marianne Thisgaard 
(th) 
 
LEDERGRUPPEN 
Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk) 
 
STABEN 
Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Rasmus Bach Ottosen (rbo), Mette la Cour (mlc), Simon 
Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln) 
 
AFBUD:  
Søren Rejkjær Svendsen (srs), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr),   
 

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C  
 
Beskrivelse: 

 
Dagsorden er tilgængelig på FDF.dk ugen op til mødet. 
Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen fredag i ugen før. 
 
Mødestart lægges så det med al rimelighed er muligt at komme fra den anden ende af landet.  
 
 

Program:  
17.00: Velkomst, protokol, og årshjul 
17.10: HB-møde 
18.30: Middag 
19:00: HB-møde 
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Dagsorden, HB-MØDE 

Vejledning 

1. Protokol   

          
 

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 

Referat er mailgodkendt. 
Eventuelle bemærkninger noteres her. 
 
Iab. 
 

 

1.2 Fastsættelse af dagsorden B 

Eventuel optagelse af ekstra punkter.  
 
Punktet 2.2. profil og udtryk blev flyttet til lukket dagsorden. 
 

 

1.3 Årshjul O 

HBs a ̊rshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. 
Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder.  
 
Iab. 
 

 

1.4 Siden sidst O  

JKK gav en kort gennemgang og drøftelse af forløbet med FDFs logo i etablerede og på sociale 
medier. Kommentarer hertil er refereret under lukket referat pkt. 4.1. 
 

 

2. HB-dagsorden  

 
Mandag 17.20 – 18.30 
  

 

2.1 Udviklingsmål O 

 
Mundtlig status 
BSK gav en status på udviklingsmålene. I kredsforsendelsen er lille proces, som kredsene kan 
bruge til at udvælge, hvad de vil arbejde med de kommende måneder:  
 
FDF i samarbejde:  

• Lokalt engagement 
• Børn og unge i udsatte positioner 
• FDF i samarbejde med skolen 

 
Fællesskab og relationer i FDF: 

• Legen som frirum 
• Lederfællesskab og flere børneledere 
• Fastholdelse af flere medlemmer, bilag 

 
Særlig fokus på igangsættelse af undersøgelse om fastholdelse i samarbejde med CUR. 
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2.2 Profil og udtryk B 

 
Orientering på status vedr profil. og udtryk, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper. 
 
Refereret under lukket dagsorden. 
 

 

2.3 Udvalg O 

 
HB præsenteres for en opdateret oversigt over udvalg og arbejdsgrupper samt en implementeringsplan 
for arenaen i FDF.  
 
MS fremlagde overblik over udvalg, arbejdsgrupper mm. som alle er i arenaen.  
  
HB modtog oversigten.  
 

 

 
Mødetid 19.00-21.00 
 

 

2.4 Positionspapirer B 

 
Fremstilling af det første udkast til et positionspapir vedr. tro. Orientering om processen frem til nu med 
både HBs eget arbejdsgruppearbejde v. MT/AK samt bidrag udefra. 
MS fremlagde arbejdet med positionspapirer ind til nu. 
 
HB gav input til positionspapiret om tro.  
 
Der arbejdes videre med papiret på baggrund af input.  
  

 

2.5 HB temadrøftelser 2017-2018 B  

 
Fastlægge og beslutte en revideret plan for HBs temadrøftelser i denne HB periode. 
 
Indstillingen blev vedtaget.  
 

 

2.6 Samarbejdsaftaler med landsdelene O  

 
Mundtlig status og kommentarer fra HB kontaktpersonerne. 
 
BSK samlede op: Landsdelsledelserne er i dag mere strategisk, med fokus på kredse, uddannelse, 
mere unge/UR, udvikling gennem netværk, at lære af hinanden. 
 
Taget til efterretning. 
 

 

2.7 Midtvejsdebat O 

 
Orientering til HB om program – indhold og tidsplan samt hvilke opgaver HB har ifm. MD2017. 
Arbejdsgruppen fremlægger. 
 
MS orienterede. Et udvalg er gået i gang og indbydelsen er på vej.  
 
Taget til efterretning. 
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2.8 Folkemøde B 

 
Fremadrettet evaluering af FM2017 således at eventuel justering af FDFs deltagelse på FM2018 
allerede nu fastlægges. MT deltog fra HB. 
 
MT orienterede om FDFs deltagelse.  
 
Indstillingen blev vedtaget.  
 

 

2.9 Ejendomsstrategi Sletten O 

 
Mundtlig fremstilling af en midtvejsstatus fra styregruppen på vej i processen med at udarbejde en 
decideret strategi, som skal forelægges HB primo 2018. 
 
PJ gav en status. Der arbejdes med en plan der strækker sig frem mod maj, evt. brudt ned i delmål, 
der fremlægges undervejs.  
 
Taget til efterretning. 
 

 

2.10 Udlandsturen O 

 
Fremstilling af bilag med program og indhold for turen. 
 
Gennemgang af hjemmeopgave til turen v/IKN. 
 
Iab. 
 

 

                         2.11 Lederkursus 2018 B 

 
FDF Lederkursus17 lavede en evaluering, og i den fremgår det, at de har et stort ønske om, at HB er 
deltagende i et omfang på næste kursus. Der spørger om et HB møde kan flyttes til kursusweekenden, 
så der både er plads til at holde HB-møde (måske et meget åbent et af slagsen), og om HB-medlemmer 
kan deltage i debatter, grupper, oplæg, møder eller hvad der ville være relevant.  
Hele kurset forsøger jo at skabe sammenhæng med ambition, så det kunne være godt at HB også 
deltog. 
 
Punktet udsættes. 
 

 

                          2.12 DUF B 

 
DUF inviterer til dialogmøde med MOere den 28. september. Både øverste administrative ledelse og 
øverste politiske ledelse. Der skal ikke drøftes tipslov. 
 
Punktet udsættes. 
 

 

3. Faste punkter  

  

3.1 Ledelsesorientering O 

Udgår planlagt. 
 

 

3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget O 

Udgår planlagt. 
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3.3 Næste møde O 

 
Opsamling pa ̊ dette HB møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet mhp. næste HB møde. 

• Medlemsanalyse 
• KredsCMS status 
• Tipsloven 15 års valgret 
• DUF dialogmøde 
• Samrådet 
• Økonomi 
• 55Nord 
• Mødefora og personaleorganisation 
• Interne nyhedsbreve 
• FU referater jun17 og aug17 
• Lederkursus 2018 

 

3.4 Eventuelt 

Der blev uddelt kursuskataloger til HB. 
 

O 

	


