Vedtægtsrevision

Bilag til FDFs landsmøde 2014 pkt. 13. Forslag om revidering af FDFs vedtægter

Side 1
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Nuværende ordlyd

Forslag til ændring

Bemærkninger

§ 6 Ledere

1 a. Alle voksne medlemmer som er
fyldt 18 år er at betragte som ledere.

1. For at blive leder i FDF skal man
a. være fyldt 18 år.

Jf. drøftelser på LM 2012 ændres
ordlyden.

b. Ledere skal have personlig
tilknytning til den danske folkekirke.
Hovedbestyrelsen kan dog dispensere
fra denne bestemmelse.

b. have personlig tilknytning til den
danske folkekirke. Hovedbestyrelsen
kan dog dispensere fra denne
bestemmelse.

c. Ledere skal vedkende sig
landsforbundets formål og medvirke til
at skabe et kristent fællesskab, hvor
den enkelte kan blive forstået,
accepteret og respekteret.

c. vedkende sig landsforbundets formål
og medvirke til at skabe et kristent
fællesskab, hvor den enkelte kan blive
forstået, accepteret og respekteret.

d. Ledere skal efter bedste evne ved
deres forkyndelse, virke og tale være
med til at skabe en kristen
livsholdning.
e. Ledere skal have gennemgået
landsforbundets grundlæggende
lederuddannelse og er forpligtet til
løbende at dygtiggøre sig.
2 a. Alle voksne medlemmer, som er
fyldt 18 år, kan blive ”udnævnt leder”.
b. For at blive udnævnt leder skal man
have personlig tilknytning til den
danske folkekirke. Hovedbestyrelsen

d. efter bedste evne ved deres
forkyndelse, virke og tale være med til
at skabe en kristen livsholdning.
e. have gennemgået landsforbundets
grundlæggende lederuddannelse og
være forpligtet til løbende at
dygtiggøre sig.

2 a. For at blive udnævnt leder skal
man, udover de i § 6 stk. 1 nævnte,
have underskrevet landsforbundets
ledererklæring:
“Efter nøje at have gjort mig bekendt
med FDFs formål, værdigrundlag og

Jf. drøftelser på LM 2012 ændres
ordlyden.
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kan dog dispensere fra dette.

lederideal samt være blevet orienteret
om FDFs vedtægter erklærer jeg
hermed, at jeg har lyst og vilje til at
påtage mig et lederansvar og vil
arbejde for, at FDFs formål føres ud i
livet”.

c. For at blive udnævnt leder skal man
have underskrevet landsforbundets
ledererklæring:
“Efter nøje at have gjort mig bekendt
med FDFs formål, værdigrundlag og
lederideal samt være blevet orienteret
om FDFs vedtægter erklærer jeg
hermed, at jeg har lyst og vilje til at
påtage mig et lederansvar og vil
arbejde for, at FDFs formål føres ud i
livet”.
d. Kredsleder/kredsledelse eller
bestyrelse tager initiativet til
udnævnelsen ved gennem en personlig
samtale at forelægge ovennævnte for
vedkommende medlem.
Den underskrevne ledererklæring
videresendes til hovedbestyrelsen, der
godkender og fremsender en
lederudnævnelse.

b. Kredsleder/kredsledelse eller
bestyrelse tager initiativet til
udnævnelsen ved gennem en personlig
samtale at forelægge ovennævnte for
vedkommende medlem.
Den underskrevne ledererklæring
videresendes til hovedbestyrelsen, der
godkender og fremsender en
lederudnævnelse.
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§ 8 Kredsen

8. Kredsen skal sikre, at der indhentes
børneattester. Reglen omfatter ledere,
hjælpere, lønnede medarbejdere og
andre personer, der som led i
udførelsen af deres opgaver har direkte
kontakt med børn under 15 år.

8. Kredsen skal sikre, at der indhentes
Reglen omkring børneattester er blevet
børneattester. Reglen omfatter ledere, strammet i 2012. Derfor ændrer vi også
hjælpere, lønnede medarbejdere og
vores formulering.
andre personer, der som led i
udførelsen af deres opgaver har direkte
kontakt med børn under 15 år eller som
har mulighed for at opnå kontakt med
disse børn.

[…]

§ 9 Kredsbestyrelsen

For at beskytte børn og unge mest
muligt skal ledere, der sigtes for
seksuelle overgreb mod børn under 15
år, straks suspenderes.
Suspensionen kan afsluttes, hvis
sigtelsen frafaldes eller sigtede
frifindes.

[…]

3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at
kredsens arbejde drives i
overensstemmelse med FDFs
vedtægter og på økonomisk forsvarlig
vis.
Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst
seks medlemmer og eventuelle
suppleanter herfor:
[…]

3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at
kredsens arbejde drives i
overensstemmelse med FDFs
vedtægter og på økonomisk forsvarlig
vis.
Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst
seks medlemmer og eventuelle
suppleanter herfor:
[…]

- Seniorgruppen har desuden ret til at

- Seniorgruppen har ret til at vælge en

Bemærkninger

For at beskytte børn og unge mest
muligt skal ledere, der sigtes for
seksuelle overgreb mod børn under 18
år, straks suspenderes.
Suspensionen kan afsluttes, hvis
sigtelsen frafaldes eller sigtede
frifindes.
Vi fjerner ordet ”krav” i formuleringen
ved situationen hvor der ikke er valg.
På den måde er der
formuleringsmæssig sammenhæng
mellem dette og retten til at stille med
en repræsentant. Herudover ændrer vi
sætningen sprogligt.
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stille med en repræsentant valgt af og
blandt seniorerne.

repræsentant valgt af og blandt
seniorerne.

Har kredsens ingen medlemmer i
senioralderen bortfalder kravet om
valg af seniorrepræsentant.

Side 4
Bemærkninger

Har kredsens ingen medlemmer i
senioralderen bortfalder valget af
seniorrepræsentant.
[…]

[…]
§ 9 Kredsbestyrelsen

4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig
efter hvert ordinært valg og vælger
selv sin formand, kasserer og andre
tillidsmænd. Kredslederen eller
medlemmer af kredsledelsen samt
lederrepræsentanten og
seniorrepræsentanten kan ikke vælges
til formand eller kasserer.

4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig
efter hvert ordinært valg og vælger
selv sin formand, kasserer og andre
tillidshverv. Kredslederen eller
medlemmer af kredsledelsen samt
lederrepræsentanten og
seniorrepræsentanten kan ikke vælges
til formand eller kasserer.

[…]

[…]

Der laves en sproglig rettelse af ordet
”tillidsmænd” til ”tillidshverv”.

Bilag til FDFs landsmøde 2014 pkt. 13. Forslag om revidering af FDFs vedtægter

Side 5

Paragraf

Nuværende ordlyd

Forslag til ændring

Bemærkninger

§ 9 Kredsbestyrelsen

7. Kredsbestyrelsen har følgende
særlige opgaver/ansvar:

7. Kredsbestyrelsen har følgende
særlige opgaver/ansvar:

Vi ændrer den specifikke dato 15. marts
til formuleringen ”dato, der er fastsat af
forbundskontoret”.

[…]
b. Kredsbestyrelsen har overfor
landsforbundet ansvar for kredsens
økonomi og er pligtig for hvert
regnskabsår (kalenderår) at føre et
fuldstændigt regnskab, der revideres af
den valgte revisor. Det reviderede
regnskab skal indsendes til
forbundskontoret inden 15. marts.
[…]

[…]
b. Kredsbestyrelsen har over for
landsforbundet ansvar for kredsens
økonomi og er pligtig for hvert
regnskabsår (kalenderår) at føre et
fuldstændigt regnskab, der revideres af
den valgte revisor. Det reviderede
regnskab skal indsendes til
forbundskontoret inden den dato, der
er fastsat af forbundskontoret.
[…]

§ 10 Projekter

1. Særlige projekter, der er
tidsbegrænset i en periode på op til 2
år, lever op til FDFs formål og i øvrigt
arbejder målrettet med at hverve og
optage nye medlemmer af FDF kan
tegne overenskomst med
landforbundet.
2. Projektets ledelse varetages af en
projektleder, som kan nedsætte en
projekt styregruppe til ledelse af
projektet. Projektlederen skal
godkendes af hovedbestyrelsen.

Ny paragraf der beskriver regler og
rettigheder for projekter der tegner
overenskomst med landsforbundet.
Som en konsekvens af denne tilføjelse
ændres de efterfølgende § numre.
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3. Deltagere i projektet betragtes som
medlemmer af FDF og oprettes som
medlemmer under landsforbundet
hvortil kontingentet betales.
4. Projektet skal ved aftalens indgåelse
fremlægge et startbudget og et
driftsbudget dækkende
projektperioden eller mindst 12
måneder frem.
Projektets regnskabsår følger
kalenderåret.
Regnskabet skal indsendes til
landsforbundet hver år inden den dato,
der er fastsat af forbundskontoret.
Regnskabet skal være underskrevet af
projektlederen og to øvrige
medlemmer af styregruppen.
5. Et projekt kan ikke erhverve fast
ejendom.
6. Vedtægter for projektet udarbejdes
jf. § 8 stk. 9.

Side 6
Bemærkninger
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§ 10 Ledermødet

1. Kredsens aktive ledere og seniorer
der virker som ledere udgør
ledermødet.

1. Kredsens aktive ledere og seniorer
der virker som ledere udgør
ledermødet.

Der er lavet en sproglig ændring.

[…]

[…]

c. Ledermødet arbejder under ansvar
for kredsbestyrelsen.
Ledermødet kan ikke forpligte kredsen
juridisk.

c. Ledermødet arbejder under ansvar
over for kredsbestyrelsen.
Ledermødet kan ikke forpligte kredsen
juridisk.

1. I samarbejde med kredsene inddeler
hovedbestyrelsen landet i landsdele.
Landsdelen ledes af en
landsdelsledelse, der består af 3-5
medlemmer valgt af landsdelsmødet.
Landsdelsledelsens medlemmer skal
være medlemmer af FDF.
Landsdelsledelsen konstituerer sig med
landsdelsleder og landsdelskasserer og
fastsætter selv sin forretningsorden.

1. I samarbejde med kredsene inddeler
hovedbestyrelsen landet i landsdele.
Landsdelen ledes af en
landsdelsledelse, der består af 3-5
medlemmer valgt af landsdelsmødet.
Antallet af medlemmer i
landsdelsledelsen fastlægges af
landsdelsmødet. Landsdelsledelsens
medlemmer skal være medlemmer af
FDF.
Landsdelsledelsen konstituerer sig med
landsdelsleder og landsdelskasserer og
fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 11 Landsdele & Netværk

[…]

[…]

Der har i praksis vist sig et behov for i
vedtægterne at præcisere hvem der
bestemmer antallet af personer i
landsdelsledelsen.
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§ 11 Landsdele og netværk

5. Landsdelsledelsen udarbejder i
samarbejde med hovedbestyrelsen og
med opbakning fra landsdelens kredse
en samarbejdsaftale med
hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen
beskriver fælles udviklingsmål og opgaver.
Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet
år og herudover ved ansættelse af
forbundssekretærer.
Forbundssekretæren arbejder i
landsdelen, på grundlag af
samarbejdsaftalen mellem landsdelen
og hovedbestyrelsen.

5. Landsdelsledelsen udarbejder i
samarbejde med hovedbestyrelsen og
med opbakning fra landsdelens kredse
en samarbejdsaftale med
hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen
beskriver fælles udviklingsmål og opgaver.
Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet
år og herudover ved ansættelse af
forbundssekretærer.
Forbundssekretæren arbejder i
landsdelen, på grundlag af
samarbejdsaftalen mellem landsdelen
og hovedbestyrelsen. En
forbundssekretær kan være tilknyttet
flere landsdele.

På baggrund af forsøgsordninger siden
sidste landsmøde foreslås vedtægten
ændret således en forbundssekretær
kan dække flere landsdele.

§ 12 Faste ejendomme

5. Forinden flere kredse i fællesskab
erhverver fast ejendom eller bygninger
på lejet grund - eller dog senest
samtidig med erhvervelsen - skal
kredsene oprette en overenskomst, der
skal indeholde følgende bestemmelser,
idet bestemmelserne i parentes dog
kan medtages eller udelades efter
behov (såfremt der ikke er oprettet
overenskomst, anses disse
bestemmelser for at være gældende for
ejerfællesskabet):

5. Forinden flere kredse i fællesskab
Der laves en sproglig ændring. Idet
erhverver fast ejendom eller bygninger parenteser fjernes ved antal personer.
på lejet grund - eller dog senest
samtidig med erhvervelsen - skal
kredsene oprette en overenskomst, der
skal indeholde følgende bestemmelser,
idet bestemmelserne i parentes dog
kan medtages eller udelades efter
behov (såfremt der ikke er oprettet
overenskomst, anses disse
bestemmelser for at være gældende for
ejerfællesskabet):
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[…]

[…]

d. Ejerfællesskabets øverste myndighed
er ejermødet, der består af 1 (2)
repræsentant(er) for hver af
ejerkredsene, og afholdes mindst 1
gang årligt. Til køb, salg og
pantsætning af fast ejendom samt
ændringer i nærværende overenskomst
kræves vedtagelse med 2/3 af de på
ejermødet afgivne stemmer.
Det årlige ejermødes dagsorden skal
som minimum indeholde følgende
punkter:
- godkendelse af protokol
- forretningsudvalgets beretning
- regnskab
- forslag fra forretningsudvalg
og ejerkredse
- budget
- valg af forretningsudvalg på 3
(5) medlemmer
- valg af 2 revisorer, hvoraf den
ene ikke må være leder eller
bestyrelsesmedlem i FDF
- eventuelt.

d. Ejerfællesskabets øverste myndighed
er ejermødet, der består af 1-2
repræsentanter for hver af
ejerkredsene, og afholdes mindst 1
gang årligt. Til køb, salg og
pantsætning af fast ejendom samt
ændringer i nærværende overenskomst
kræves vedtagelse med 2/3 af de på
ejermødet afgivne stemmer.
Det årlige ejermødes dagsorden skal
som minimum indeholde følgende
punkter:
- godkendelse af protokol
- forretningsudvalgets beretning
- regnskab
- forslag fra forretningsudvalg
og ejerkredse
- budget
- valg af forretningsudvalg på 35 medlemmer
- valg af 2 revisorer, hvoraf den
ene ikke må være leder eller
bestyrelsesmedlem i FDF
- eventuelt.

[…]

[…]

Side 9
Bemærkninger
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§ 14 Landsmødet

1. Landsforbundets højeste myndighed
er landsmødet, der består af:

1. Landsforbundets højeste myndighed
er landsmødet, der består af:

Punktet ”fra gruppen af medlemmer
under landsforbundet 2 medlemmer.
Hovedbestyrelsen fastlægger nærmere
bestemmelse for udvælgelse heraf”
slettes.

-

-

-

repræsentanter for kredsene
valgt af ledermødet og
kredsbestyrelsen
fra hver landsdel tre valgte
medlemmer og to
ungdomsrepræsentanter.
fra gruppen af medlemmer
under landsforbundet 2
medlemmer. Hovedbestyrelsen
fastlægger nærmere
bestemmelse for udvælgelse
heraf.

-

-

repræsentanter for kredsene,
valgt af ledermødet og
kredsbestyrelsen
fra hver landsdel tre valgte
medlemmer og to
ungdomsrepræsentanter.
[…]

Der har ikke været vist interesse for
dette og i praksis er det ikke muligt at
finde et system hvorefter man kan
udvælgerepræsentanter. Endeligt er
der så få medlemmer under 30 år at
det heller ikke har betydning i forhold
til demokratiske rettigheder når det
gælder medlemstilskuddet.

[…]
§ 14 Landsmødet

1. Landsforbundets højeste myndighed
er landsmødet, der består af:
[…]
-

En formand for et af
landsforbundets udvalg under
behandlingen af
dagsordensforslag, der påvirker
eller påvirkes af udvalgets
arbejde.

1. Landsforbundets højeste myndighed
er landsmødet, der består af:
[…]
-

Formænd for landsforbundets
udvalg under behandlingen af
dagsordensforslag, der påvirker
eller påvirkes af det
pågældende udvalgs arbejde.

Der er tale om en sproglig
reformulering.
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§ 14 Landsmødet

5. Landsmødet skal indkaldes med
mindst 12 ugers varsel og
bekendtgøres i landsforbundets medier,
herunder på landsforbundets
hjemmeside.
Forslag til dagsordenen skal være
hovedbestyrelsen i hænde senest 7
uger før
mødedagen. Motiveret dagsorden samt
skriftlig beretning, visionsplan og
regnskaber udsendes senest 5 uger før
mødet og gøres samtidig tilgængelig
på landsforbundets hjemmeside.

5. Landsmødet skal indkaldes med
Deadline for aflevering af forslag er
mindst 12 ugers varsel og
præciseret.
bekendtgøres i landsforbundets medier,
herunder på landsforbundets
hjemmeside.
Forslag til dagsordenen skal være
hovedbestyrelsen i hænde senest kl.
12.00 på dagen, 7 uger før
mødedagen. Motiveret dagsorden samt
skriftlig beretning, visionsplan og
regnskaber udsendes senest 5 uger før
mødet og gøres samtidig tilgængelig
på landsforbundets hjemmeside.

Appendix I
§ 4 Kredsbestyrelsen

6. Kredsbestyrelsen har følgende
særlige opgaver/ansvar:

6. Kredsbestyrelsen har følgende
særlige opgaver/ansvar:

[…]
b. Kredsbestyrelsen har overfor
landsforbundet ansvar for kredsens
økonomi og er pligtig for hvert
regnskabsår (kalenderår) at føre et
fuldstændigt regnskab, der revideres af
den valgte revisor. Det reviderede
regnskab skal indsendes til
forbundskontoret inden 15. marts.
[…]

[…]
b. Kredsbestyrelsen har overfor
landsforbundet ansvar for kredsens
økonomi og er pligtig for hvert
regnskabsår (kalenderår) at føre et
fuldstændigt regnskab, der revideres af
den valgte revisor. Det reviderede
regnskab skal indsendes til
forbundskontoret inden den dato, der
er fastsat af forbundskontoret.
[…]

Vi ændrer den specifikke dato 15. marts
til formuleringen ”dato, der er fastsat af
forbundskontoret”.

