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HB, Maj 2019, Punkt: 2.1 LG-Ansvarlig: RAP 

LL2021 Strategisk sigte 

BAGGRUND  

I september 2019 besluttede HB en ramme- og opgavebeskrivelse.  
 
I maj 2019 skal HB debattere det strategiske sigte med lejren, samt deltaljerede inputs til 
LLU. 

INDSTILLING  

HB Godkender LLU 
 

HB giver strategiske og konkrete input forud for kommissorium 

BESKRIVELSE  

Se bilag for hvad HB allerede har besluttet om LL2021. 

Godkendelse af LLU 
På HBs maj møde skal HB (hvis vi skal være tro med beslutningen fra september 2018) for-
melt også godkende LLU, inden det præsenteres. 
 
Theiss Nielsen, LD1 
Amalie Dreyer, LD4 & LD6 
Majken Østergaard, LD4 og Sletten 
Alexaner Estrup, LD4 
Hannah Hosbond Piltoft, LD3 og LD8 
Jens S. Thorsen, LD8 
Mikkel Heie Nielsen, LD8 
Nadja Nordmaj, LD8 
Rune Kløve, LD4 
Anna Buur Vistesen, Landslejrchef 
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Input til LLU 
Det er HBs mulighed for at komme med strategisk input på hvad landslejren skal skabe og 
give FDF. 
 
1. Strategiske pejlemærker 
På HB mødet er en proces fredag aften og et opsamlingspunkt lørdag hvor en konklusion 
præsenteres Processen vil være et fokus på hvad landslejren i 2021 skal i forhold til disse 
fem prioriterede punkter: 
 

1. Børn og unge 
2. Ledere 
3. Kredse og landsdele 

 
4. Landsforbund 
5. Kommunikation/branding af FDF 

 
Forberedelse til HB-møder: 

• Hvilke oplevelser skal Børn/unge, Ledere og Kredse/landsele have haft efter lands-
lejren? (Punkt 1+2+3) 

• I hvilke retninger vil vi gerne med en landslejr påvirke Landsforbund og kommunika-
tion/branding af FDF (Punkt 4+5) 

• Opstil bud på strategisk mål på hver af de fem punkter? 
 
 
2. Andre relevante Input fra HB 
Hvis der er mere praktiske eller principielle ting og forhold HB ønsker LLU arbejder med el-
ler får som dissideret krav. 
 

TIDSPLAN  

Marts 18  HB beslutning om LL Chef profil og navn 
September 18  HB beslutning af overordnede ramme- og opgavebeskrivelse 
November 18  Opfordring af LLU begynder 
Maj 19  HB drøfter det strategiske sigte med lejren, herunder detaljerede input til 
 LLU 
Maj 19  LLU præsenteres 
August 19  HB behandler og godkender kommissorium 
 
Landslejrchef  
Fra 1. juni 2019 kan opgaven som landslejrchef fylder op til 25% af ansættelsen. Fra 1. april 
2020 skal opgaven som landslejrchef fylder 100% af ansættelsen.  
Efter nærmere aftale med generalsekretær indgår landslejrchefen i FDFs ledergruppe. 
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BILAG  

I baggrundsmappen er 
• LL16 Evalueringsrapport 
• LL16 Opfølgningsrapport (LM12 vedtagelse) 
• LL16 Kommissorium 

 
 
Desuden er her det HB allerede har vedtaget om LM2021: 
 
Ramme- og opgavebeskrivelse  
Vedtaget på HB møde september 2018 
 
Overordnede rammer  

• Landslejrudvalget skal planlægge og gennemføre en landslejr på FDF Friluftscenter 
Sletten i 2021.  

• Landslejrudvalget arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse, FDFs formål 
samt erfaringer fra tidligere lejre.  

• Landslejrudvalget er nedsat for perioden maj 2019 – december 2021.  
 
Hovedbestyrelsen  

• Hovedbestyrelsen udpeger landslejrchefen, og godkender efterfølgende landslejrud-
valget.  

• Hovedbestyrelsen skal godkende kommissoriet.  
• Hovedbestyrelsen skal godkende det samlede budget.  

 
Landslejrudvalget 
Kommissorium 
Landslejrudvalget udarbejder selv forslag til sit kommissorium. Kommissoriet tager sit ud-
gangspunkt i HBs input og skal indeholde beskrivelse af formål og principper for landslej-
ren. Kommissoriet skal også indeholde beskrivelse af målgruppe, lejrens længe samt den 
tidsmæssige placering.  
 
Opgaver  
Landslejrudvalget skal: 

• Sætte FDFs formål, ambition og værdier i spil på en nutidig og vedkommende måde.  
• Arbejde tæt sammen med FDFs øvrige organisation for at være medskabende på 

retning og medunderstøttende på udviklingsmål.  
• Skabe rammer og aktiviteter der sikrer, at landslejren skaber bånd for det videre 

FDF-arbejde i kredse, landsdele og landsforbund – herunder særligt arena.  
• Sikre at eventuelt brug af lønnede ressourcer i forhold til frivillige ressourcer skal 

være en strategisk overvejelse.  
 


