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HB Referat | August 2020 
 
Møde for:  FDFs Hovedbestyrelse (HB) 
 
Mødedato:  21. -23. august 2020 
  
Sted: Det ny Sletten 
 
Deltagere:  HB: Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Dorte Fog 

(DF), Ejner Bank Andreasen (EBA), Emil Gaarde (EG), Iben Konradi Nielsen (IKN), 
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Lene Thanild Schøler (LTS), Søren Rejkjær Svendsen (SRS) og Ulla Visbech (UV) 
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Anna Buur Vistesen (ABV) og Peter Jeppesen (PJ) 
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Anne Kathrine Østerby Muldbjerg (AKM), Heidi Bak Nielsen (HBN), Henriette 
Løgstrup (HL), Jeppe Sølvberg Strauss (JSS), Ida Sofie Kristensen (ISK), Lasse Nybo 
(LN), Mia Fanefjord Hansen (MFH), Rasmus Bach Ottosen (RBO), Simon Fauerskov 
(SFA) og Theresa S. Schaltz (TSS) 
 

Afbud:  Henriette Løgstrup (Holder konfirmation for datter), Anne Katrine Berthou Sylvest 
(AKS), Peter Jeppesen (Familiebryllup, væk fra lørdag kl. 12.00. Retur søndag 
morgen) 

 
Gæster:  Skoleforum 

Repræsentanter fra LLU 
Legeudvalget 
Repræsentanter fra Slettens Bestyrelse 

 
Andagt:  Lørdag morgen: Ulla Visbech + Søndag morgen: Anne Katrine Sylvest 
 
Referenter:  Mia Fanefjord Hansen, Anna Buur Vistesen og Jakob Harbo Kastrup 
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HB Referat | August 2020 
 
  Type 

   

 Velkomst og sang     
1.0 Protokol     
  
 
1.1 Referat fra seneste HB-møde O    
  
Iab. 
1.2 Fastsættelse af dagsorden B    
 Eventuel optagelse af ekstra punkter. 

 
Der tages kort en runde med feedback fra strategimøder fredag aften og under pkt. 2.02 
orienteres kort om status på arbejdet med mærker. Dagsordenen derudover godkendt. 
1.3 Årshjul O    
 Se opdateret udgave i SharePoint. 

 
Iab. 
1.4 Siden sidst O    
 Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde. 

 
RAP orienterede om en rolig sommer til trods for nye omstændigheder grundet corona. Der har 
været masser af sommeraktiviteter og sommerlejre i kredsene. Det har været en udfordring at 
følge med på reningslinjer og procedurer samt at finde balancen mellem formelle krav og 
politiske anbefalinger. Perioden har krævet en ekstra indsats fra lederne rundt omkring i 
kredsene. 
  
Vores sektorpartnerskab med Kulturministeriet giver os en del frihed, bl.a. undtagelse fra 
forsamlingsforbud i visse tilfælde. Forventningen er, at næste sæt retningslinjer vil minde om 
retningslinjerne for sommeraktiviteter. 
 
FDF-kredse har fået en stor andel af DUFs coronapuljer. Seneste melding fra Kulturministeriet 
er, at man vil se på dækning af tab i landsorganisationer. Fortsat stor opmærksomhed på at 
nogle kredse stadig kæmper, ligesom der er økonomiske tab på ejendomme. Der kan 
derudeover komme lokale restriktioner, som kan få betydning for kredsenes aktiviteter igen. 
 
Trods omstændighederne er vi overordnet meget godt med. Flere materialer er udgivet over 
sommeren. Der er efter sommerferien nedsat en corona-gruppe med ansatte, der løbende 
koordinerer kommunikationen af retningslinjer og FDFs indsats i øvrigt. 
2.0 HB Dagsorden     
2.01 Besøg af Skoleforum O    
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Punktet er forkortet grundet aflysning fra HE samt forhindret deltagelse fra KE og SH, der har 
aktuelle udfordringer med smitteudbrud. 
 
Formand for Skoleforum Helga Kolby indledte og redegjorde herunder for vigtigheden af 
samarbejdet samt den nære værdimæssige forbindelse mellem landsforbund og skoler. Det er 
en del af FDFs identitet og en måde for forbundet at løfte et større samfundsansvar. Et 
tilbagevendende spørgsmål i skolesamarbejdet er: Hvad kan vi give til hinanden ud fra en 
betragtning om, at vi er en familiemæssig enhed? Skolerne kan betragtes som et ‘ekstra stykke 
FDF’ - det vidner om mod, overskud og ansvar at være bagland. FDF fungerer som idemæssigt 
rygstød til skolerne, og det er vigtigt for alle skoler. Spørgsmålet er dernæst om tiden er 
moden for, at skolesamarbejdet udvides, så flere skoler kommer med? 
 
HB drøftede skolesamarbejdet samt en potentiel udvidelse af skolefællesskabet på baggrund 
af oplægget. Det fremhæves, at baglandet er afgørende for, hvad man kan og ikke kan på en 
skole. På skolerne kommer FDF-værdierne til udtryk i en anden kontekst end i kredsene, og 
det er en stor gave. FDF havde også stor glæde af skolernes bidrag i arbejdet med FDF-
pædagogikken. Det er HB, der starter skoler og holder fast i, at skolerne har en forpligtelse 
over for landsforbundet. Her var netop pædagogikken et godt eksempel. Fremhævet at HB på 
spørgsmålet om udvidelse mangler en drøftelse af, hvad det betyder at være bagland for 
efterskolerne. 
 
HB er generelt åben for en udvidelse af skolefællesskabet. Samarbejdet spiller ind i 
ambitionsbenet om samfundsengagement, og skolerne er steder, hvor FDF kan udøve sit 
værdigrundlag. FDF skal dog ikke være garant for elevrekruttering, og der skal ved indlemning 
af flere skoler findes et fornuftigt leje, hvor en tæt forbindelse til HB og landsforbund bevares. 
Drøftet hvorvidt skolernes placering i forhold til hinanden skaber en usund konkurrence. 
Generelt er der dog et godt samarbejde skolerne imellem uden konkurrencementalitet, og 
rekordmange er startet på efterskole i år. Når en skole nedlægges, er det af andre årsager end 
en konkurrerende skole tæt på. Man bør måske være påpasselig med at tro for meget på 
tanken om skolerne som kraftcentre i landsdelene, da det kan risikere at være en hæmsko. 
 
I arbejdet med at identificere skoler, der potentielt kunne indgå i skolefællesskabet, kunne 
man se på de skoler, som landsdelene i forvejen samarbejder med (principper formuleret i 
2013-14). Ved en udvidelse er det værd at være bevidst om, at det kan være svært for den 
enkelte leder ude i kredsene at se værdien af skolesamarbejdet. 
 
Aftalt at Skoleforum giver et bud på proces frem mod potentiel udvidelse: Et udvalg med 
ansatte + repræsentanter fra Skoleforum kunne se på mulighederne. 
 
Ift. landsmødet 2020 blev det aftalt at beretning fra skolerne på landsmødet skal indgå i 
formandens beretning. 
 
2.02 Status på LM18 beslutninger O    
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 Orientering til HB 
 

RAP orienterede kort om at leveringen af ny profilbeklædning pt. er udfordret af, at 
tekstilindustrien i Asien er lukket ned. Et forsigtigt bud er, at hættetrøjen er klar til 
julehandlen. T-shirts er på vej og forventeligt i handel 1. oktober. Pre-salg åbner i løbet af 
september. Uldtrøjen lander forventeligt inden landsmødet. 
Ovennævnte tidsestimater kan fortsat forsinkes af 55° Nords salgsproces. 
 
De nye mærkebeskrivelser er udkommet - der pågår pt. en debat på Facebook om hvorfor 
sejladsmærket er udgået som selvstændigt mærke, og flere af aktiviteterne er indlagt under 
andre mærker. HB følger debatten og kommer med et svar på Facebook - princippet om at 
mærker er for alle, har medført at det eksisterende sejladsmærket blev anset for at være for 
snævert. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
2.03 Status på Udviklingsmål 19-20 O    
 Orientering til HB 

 
Enkelte ting er udskudt/annulleret pga. corona. 
 
Ad. Børn og unge i naturen: Der kommer et inspirationsmateriale, men vi skal vide, hvad vi vil 
bruge resultaterne til, hvis der laves en undersøgelse om natur. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
2.04 Ændrede valgvedtægter i Landsdel 2 og Landsdel 

8 
B    

 Behandling af ændrede valgvedtægter fra Landsdel 2 og 8 

 
Kort drøftet, at det generelt er problematisk med divergerende valgvedtægter på tværs af 
landet. Landsdelsledelserne vil med ændringerne sikre at kunne deltage med nye medlemmer 
frem for afgående på HBs marts-møde. Kort drøftet at det kan forekomme uhensigtsmæssigt 
hvis landsdelsledelserne ændrer valgvedtægter for at imødekomme ikke-vedtægtsbestemte 
møder såsom mødet med HB i marts. 
 
HB godkendte derudover valgvedtægterne iht. indstillingen. 
 
2.05 Strategi - Opdateret strategimodel B    
 HB skal vedtage opdateret stategimodel 

 
Formål fremgår nu øverst, og Arena, skoler og 55°Nord er kommet med. Modellen skal hjælpe 
til at massere strategifortællingen ind i andre sammenhænge. 
 
Følgende tilretninger blev drøftet: 
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• Formålsformulering rettes til, så det stemmer overens med vedtægternes ordlyd 
• Grafisk skal formålet fremhæves en anelse 
• Ønske om konsistens i hjælpetekster 
• Tydeliggørelse af om tro, leg, samfundsengagement og relationer er værdier eller ben i 

ambitionen 
• Det skal være klart, hvem modellen er tænkt til  

 
HB vedtog den opdaterede strategimodel med ovenstående rettelser. 
 
2.06 Strategi - Notat om medlemsudvikling i FDF B    
 HB orienteres om kommunikaiton og skal godkende "notat om medlemsudvikling i 

FDF", før det kan udsendes til kredse. 
 
 

RAP indledte kort og redegjorde for at notatet skal ses i sammenhæng med 
strategifortællingen. Notat offentliggøres sammen med strategifortælling og video primo 
september. 
 
I behandlingen drøftede HB bl.a. følgende temaer: 

• Opmærsomhed på, om betoningen er rigtig, når notatet vedlægges og om fortællingen 
bliver for negativ? Det positive kommer til allersidst i notatet, hvorfor det kan overvejes 
at trække det længere frem. 

• En bagudrettet forlængelse af tidsperioden i første graf kunne opbløde indledningen. 
• Drøftet om det er i 2015 eller 2014, at udviklingen vender/bremses. Det kan i den 

forbindelse overvejes om tendenslinjen er hensigtsmæssig at have med 
• Forslag om at lave en one-pager i stedet. 
• Det blev fremhævet at det er vigtigt, at papiret viser “den brændende platform”, hvilket 

er argumentet for, at der skal gøres noget. 
• Drøftet at der generelt er behov for kobling mellem strategielementerne, så man også 

her kan se behovet for flere nye kredse, samtidig med at det er vigtigt med en tydelig 
kobling til udviklingsmål. Man skal kunne forstå sammenhængen ved at åbne et enkelt 
dokument.  

 
HB godkendte notatet med ovenstående bemærkninger.  
 
2.07 Strategi - FDFs struktur B    
 HB behandler forslag til LM om undersøgelse af lokal ledelse, samt debatterer det 

vedlagte forståelsespapir om FDFs struktur 
 

HB drøftede på baggrund af et skriftligt oplæg en række temaer vedrørerende af 
landsforbundets opbygning og struktur, herunder om der skal fremsættes et landsmødeforslag, 
der igangsætter en undersøgelser eller evaluering af hele eller dele af denne. 
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Enighed om, at det ikke bringes på LM som forslag, men omtales i beretning eller andetsteds – 
og at det behandles i den kommende HB-periode. 
2.08 Strategi - Kredsstart B    
 HB skal vedtage notat om kredsstart 

 
HB behandlede notatet og havde i den forbindelse følgende kommentarer og rettelser til det: 
 

• Der bør konsistens ved brug af ordene ‘forbund’ og ‘organisation’. 
• Opmærksomhed på om styregruppen bliver for løsrevet fra HB, da det er vigtigt med 

kobling. 
• Fremhævet at kredsene stemmer på landsmødet om selve udviklingsmålet og dette 

fremlægges som en baggrundsbilag til LM. 
• Det bør tydeliggøres hvorfor der er brug for et nyt tværgående team og hvorfor opgaven 

ikke kan løftes i den eksisterende organisering 
• Drøftet hvad der sker, hvis udviklingsmålet stemmes igennem, og budgettet ikke gør 
• Der efterlyses en nærmere definition af hvad der kendetegner “en kreds”, da dette 

determinerer vores tilgang, når vi taler om at starte “nye kredse”. Der bør derfor 
tænkes et analyse- eller udviklingsarbejde implicit ind i projektet, herunder på hvornår 
en kreds er bæredygtig. 

• Er vi klare nok på målsætningen? Vi vil gerne vækste, men hvad indebærer det? Skeler 
kredse lige nu til Hele Danmarks Familieklub? Vigtigt at kredse og landsdele kan se 
deres egen rolle i processen – der er signalværdi i at kommunikere, at det er xx antal 
kredse per landsdel.  

• Opmærksomhed på at det svært at fremskrive indtægterne fra lukkede kredse i 
medlemspuljen fra tidligere år ligesom søgningen til kredspuljen har været meget 
svingende 

• Plan for forankring fremrykkes.  
• Det er en overvejelse værd om formanden for styregruppen skal være HB-medlem. 

Projektet vurderes for stort til at alene at trække på frivillige kræfter. Det er HB der 
nedsætter styregruppen og der skal være en repræsentant fra ledergruppen. 

• Evalueringsproces strammes til start-2024, inden medlemspuljen er tom. HB (og ikke 
LM) beslutter på baggrund af evalueringen i sommeren 2024, om projektet skal 
fortsætte. 

• Det foreslås, at kredse undervejs holdes orienteret om fremdriften i projektet for at 
opretholde motivationen. Drøftet om det kan gøres kontinuerligt, så kredse hele tiden 
kan følge med i, hvornår der senest er åbnet en ny tumlingeklasse et sted etc. Der bør 
tænkes et afsnit om kommunikation ind og udtænkes en kommunikationsplan. 

• Drøftet hvad succeskriteriet er for den kulturændring, projektet skal fremme. Hvordan 
kan vi måle på, om vi er i mål med kulturforandringen. 

• Fremhævet at vi skal tale om kredsstart og ikke kredsopstart 
 
Notat gennemskrives med ovenstående rettelser og indstilles til vedtagelse på HB-mødet i 
september. 
2.09 FDF Landslejr 21 - Status fra LLU O    
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 LLU giver mundtlig status på arbejdet med landslejren, som drøftes med HB 
 

JKK bød Simon og Alexander fra LLU velkommen. 
 
Landslejrchefen indledte med at give en mundtlig status på landslejrarbejdet, herunder at LLU 
afholder møde to uger inden HBs september-møde, hvor der er fokus på at holde motivationen 
høj i en coronavirkelighed. Bekymringer om corona fylder meget i landslejrarbejdet, og der 
arbejdes mere struktureret med det fra september. Der er omstændighederne til trods stor 
gejst i LLU. 
 
Status på LL21: 

• Temarammen om mod skal give oplevelsen af at bevæge sig ud og løfte noget sammen. 
På landslejrkurserne i september får kredse en flaskepost med hjem, der kan bruges til 
at folde temaet ud sammen med børnene i kredsen. Det store tryk på temarammen i 
børnehøjde ligger i foråret. 

• Landslejrsangen og en landslejrsalme er klar og kommer med i næste March & Lejr.  
• Der har været afholdt sangskriverkursus. 
• De nye tiltag i boformen med oprettelsen seniorkredse skal hjælpe til, at alle oplever 

samme lejr, at der bliver flere snitflader med kredsen, og samtidig er der stadig 
oplevelser kun for seniorer. 

• Der er planer om et “Ungdomsfolkemøde” søndag på lejren med fx debatarrangementer 
og samtaleborde. Det får et nyt navn. 

• 11.239 deltagere fra 299 kredse er forhåndstilmeldt (herudover kommer familier, flere 
medarbejdere, internationale deltagere og potentielt deltagere fra nystartede kredse). 
Det ligger på niveau fra tidligere år. 

• Der er 26 grundudvalg pt, nogle med underudvalg. GLOBUS- og bæredygtighedsudvalg 
mangler fortsat forpersoner, og det trækker pt. ressourcer i LLU. 

• Der er 36 ekspeditioner med ekspeditionsledere (de sidste mangler at melde sig). Der 
er i sammensætningen forsøgt taget højde for antal børn, unge, sårbare kredse m.m. 

• LLU arbejder for at skabe en ‘melde sig til’-kultur frem for en prikkekultur. 
• Der bliver landslejrkursus, og der samarbejdes med landsforbund og myndigheder 

omkring corona-retningslinjer. 
• Det har været en udfordring, at udvalget ikke har kunnet samles i lang tid – det har 

haft betydning for sammenhængskraften i udvalget og muligheden for debat. Ting har 
forskubbet sig, men ikke alarmerende. Der er skruet ned for forventningerne til antal 
internationale deltagere grundt corona. 

  
HB roste LLU, der formår at holde gejsten trods svære vilkår pt. Det er en gennemtænkt 
temaramme med en stærk kobling til det værdimæssige i FDF. Også ros til udvalget for at 
tænke seniorliv og -boform ind i en ny ramme. 
 
Spørgsmål til LLU: 
-Hvad er lejrliv på LL21 ift. fx på Seniorfestival?  
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Svaret at der vil være nogle overordnede retningslinjer, og der vil være et opdrag til, at man 
lokalt taler om det på forhånd og finder løsninger. 
 
-Hvordan er det tænkt ind, at det er en større opgave for kredsen at tænke bæredygtighed ind i 
forplejning/madlavning?  
Svaret at der er fra udvalgets side opmærksomhed på at skabe gode oplevelser omkring mad 
og madkultur. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
2.10 FDF Landslejr 21 - Budget og prisfastsættelse B    
 Budgettet for landslejren 2021 præsenteres og HB godkender budget og deltagerpris 

 
LLU orienterede om budgettet for landslejren 2021: Corona har spillet ind i 
budgetovervejelserne, men der er opmærksomhed på, at det ikke må fylde for meget.  
 
Budgettet er pt. ikke nær så luftigt som man havde håbet på. Det skyldes flere ting: 

• Der har været fokus på at deltagerprisen skulle være så lav som muligt.  
• Der er tænkt faste installationer på Sletten med i planlægningen - hvad kan bruges 

efter lejren? 
• 4 pct. af det samlede budget er afsat som økonomisk buffer til håndtering af corona. 
• Der er budgetteret konservativt med 10.000 deltagere. Mange ting koster det samme 

uanset deltagertal. LLU tager med i overvejelserne, hvad en lavere deltagelse får af 
betydning for budgettet. 

• Lejren er en dag længere. 
• Der er øget fokus på økologi. 

 
Prisen for ikke-medlemmer bliver: 2.299 kr. 
Der ydes rejserefusion til kredsmedlemmer på baggrund af landsdel. Budgettet er udarbejdet 
på baggrund af et gennemsnit af landsdelenes rejserefusion.  
 
Der er sammen med økonomifølgegruppen afsøgt forskellige muligheder for at sænke 
deltagerprisen yderligere, men det har ikke været muligt. Hvis corona-bufferen skal være 
større, vil det blive lagt oven i deltagerprisen, da alternativet ville være at skære på 
aktivitetssiden. 
 
Der er tænkt ind i budgettet, at der prismæssigt differentieres mellem internationale 
deltagere, alt efter hvor de kommer fra. 
 
LLU har fokus på, hvordan der kan søges større fondsbevillinger. Der budgetteres dog ikke med 
en landslejr, der er afhængig af fondsmidler for at kunne gennemføres. 
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Det blev fremhævet at det er vigtigt at LLU har opmærksomhed på, hvad man “sælger ud af” i 
forbindelse med partnerskaber og fondssøgninger. Partnerskaber kan med fordel tænkes ind i 
branding (fx salg af annoncepladser). Foreslået LLU, at udvalget i formidlingen af 
deltagerprisen med fordel kan være på forkant, så ledere aktiveres til at tale sagen op.  
 
HB gav ros til LLU for en flot og rimelig deltagerpris, som blev godkendt iht. indstillingen. 
 
HB godkendte derudover budgettet for FDF Landslejr 2021 iht. indstillingen. 
 
2.11 FDF Landslejr 21 - Valg af prædikant B    
 HB skal godkende prædikant 

 
HB drøftede LLUs oplæg til valg af prædikant. Enighed om at LLU har frihed til at vælge 
prædikant, så længe de værdimæssigt er på linje med FDF. Det sender et stærkt signal, hvis 
valget falder på et aktivt medlem. Alle på listen har tilknytning til FDF. 
 
Landslejrens forkyndelsesudvalg overvejer stadig, om der skal være en eller flere prædikanter.  
 
HB godkendte med ovenstående bemærkninger den fremlagte liste over mulige prædikanter. 
 
2.12 Strategi - Udviklingsmål 21-22 B    
 HB skal endelig godkende forslag til udviklingsmål 

 
HB behandlede de fremlagte udviklingsmål og delmål og godkendte dem med følgende mine 
rettelser: 
 
Ad Mere FDF 
Delmål 1 

• “komme til FDF” ændres til “møde FDF” 
 
Delmål 2 

• Overskrift ændres til ‘Tiltrække og fastholde flere’ 
• Formulering ændres i uddybning om ‘at invitere flere børn og unge ind i fællesskabet’. 
• Der skal ikke i strategien være særligt fokus på numlinge eller Familie FDF, men på at 

skaffe flere puslinge og tumlinge. 
 
Ad Fortællingen 
Delmål  

• “Kredse ændres til “Kredsene” 
 
 
HB godkendte forslagene til udviklingsmål 2021-22 med ovenstående sproglige rettelser. 
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Ad delmålstekster/motivationer: 
 
Ad Mere FDF 
Drøftet at læseren kan tages mere i hånden, når vi skriver, at formål og ambition forpligter. 
Hvad ligger der i den forpligtelse? 
 
Delmål 1: 

• 2026 omformuleres, så læseren ikke selv skal regne sig frem til projektperiodens udløb. 
• Spørgsmål om hvorvidt kredsstartprojektet skal ligge i udviklingsmålet. Der kan indføres 

en formulering, der fortæller konsekvensen ved en vedtagelse: en vedtagelse af 
udviklingsmålet forudsætter godkendelse af budgettet med de afsatte midler til 
projektet. Der skal være transparens. Det tilføjes i delmålsteksten, som behandles igen 
på HB-mødet i september. 

 
Delmål 2: 

• I sidste afsnit bør fokus på fastholdelse tænkes ind før, under og efter landslejren. 
• At flere skal inviteres ind i FDF fremstår som viden, selvom det måske i højere grad er 

en beslutning. Skal rettes til tumlingealderen, som underbygges af 
gennemstrømningstal. Det fremlagte tekst- og datamateriale skal underbygge hinanden. 
Vi mangler at udfolde pointer omkring progression i oplevelserne fra tumlinge- til 
piltealderen. 

• Der tilføjes en ekstra graf.  
 
Ad Fortællingen 
Delmål: 

• Drøftet om motivationen i højere grad kan kobles til strategien 
• Der bør skabes konsistens omkring indledninger i delmålsteksterne 

 
Delmålsteksterne gennemskrives  med ovenstånde bemærkninger for øje og behandles i 
strategigruppen frem mod HB-mødet i september. 
 
2.13 LM20 - Disposition til beretning G    
 HB skal godkender disposition til beretning 

 
RAP orienterede kort om format og disposition for den skriftlige beretning. Det bliver samlet i 
et lidt kortere format end hidtil, hvor det for læseren bliver mere tydeligt, hvad der er blevet 
arbejdet med under de forskellige udviklingsmål og landsmødevedtagelser. 
 
Ad Børn og unge i naturen: Det skal ikke nævnes i forordet, men det kan fortsat overvejes nøje, 
hvordan det frames, hvad vi har opnået. 
 
Arbejdet omkring coronasituationen, både i landsforbund og kredse (f.eks. Online-FDF og 
sammen hver for sig mærket) bør have sit eget afsnit.  
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Ønske om at det internationale engagement (f.eks. vores bestyrelsesmedlem i Global 
Fellowship) får to linjer. 
 
Der må godt fremhæves gode eksempler fra kredsene og landsdele, også selvom hovedfokus er 
på, at det er HB’s skriftlige beretning til landsmødet. 
 
Dispositionen i øvrigt taget til efterretning. 
 
2.14 Evaluering af Arena D    
 HB drøfter og tager evalueringen til efterretning. 

 
HB behandlede evalueringen er drøftelse herunder bl.a. følgende temaer: 

• HB-kontakt og samarbejdsflader fylder for arenaen.  
• Det bør drøftes hvordan ambitionsudvalg kan være strategiske sparringspartnere for 

andre udvalg. 
• Vi gik væk fra faste HB-kontaktpersoner, da der var for store “huller” i den struktur. 

Dermede flyttede driften af udvalg væk fra HB. 
• Der opleves ikke nok interesse fra HB ud i udvalgsarbejdet – det skal vi tale om. 
• Vi har ikke historisk data for medlemmer i Arenaen, da Carla viser øjebliksbilledet.  
• Meget kan løses med rammesætning, hvor udvalgene inddrages tidligere. 

Opmærksomhed på om kommisorierne i tilstrækkelig grad tydeliggør udvalgenes 
råderum - eller om de synes, de skal “have lov”, og det er det, ønsket om en HB-
kontakt udspringer af. Det kan skabe en uvished i udvalgene. 

• Kan der tænkes i en anden struktur, hvor udvalgsfolk i højere grad kommer med i en 
dialog med HB. Ønske om at det prioriteres højere, at udvalg (og i særdeleshed 
ambitionsudvalg) besøger HB - også i uformelle rum. 

• Fokus på videndeling mellem HB og udvalg. 
• Administrativt kan vi ændre strukturen, men det er afgørende, at vi undervejs drøfter, 

hvad der ligger i en potentiel rolle som HB-kontakt til et udvalg opgavemæssigt og 
tidsmæssigt. Det skal HB afstemme med sig selv og hinanden. 

• Fokus på udvalgene som involverede strategiske bidragydere til 
strategiimplementeringen de kommende år. 

 
HB tog evalueringen til efterretning. Og fremhævede at det er vigtigt at det nye HB prioriterer 
at komme hurtigt i gang med punktet i den kommende periode. Der arbejdes på den baggrund 
videre med evalueringen i næste HB-periode. 
 
2.15 Besøg af Legeudvalget + Godkendeles af 

kommissorium 
B    

 Legeudvalgs formænd deltager, og kommissoriet debatteres og besluttes. 

 
JKK bød Kasper og Daniel fra legeudvalget velkommen. 
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De indledte med at fremhæve fire eksempler fra deres hidtidige arbejde, der kan danne 
baggrund for behandling af kommisoriet: 

• Æggebakkeprojekt:  godt eksempel på, at allokerede ansatteressourcer var med til at 
skubbe et projekt ud over rampen. 

• Udvalget forsøger at udfordre kredsenes legesyn 
• Legedatabasen: Legeudvalgets flagskib. Der er ønske om at videreudvikle databasen. 
• Udvalget har udviklet en ny ståstedsleg, som kan vise FDF frem og vække samtaler om 

begrebet ståsted. 
 
HB drøftede herefter tre debatspørgsmål fra Legeudvalget: 

• Hvordan skal Legeudvalget bringe viden om leg ind i HB? 
• Hvordan skal Legeudvalget få viden om, hvad der rør sig i HB? 
• Hvor meget skal HB vide om, hvad der sker i Legeudvalget? Hvor meget skal 

Legeudvalget vide om, hvad der sker i HB/forbund? 
 
Herunder blev følgende bl.a. drøftet: 

• Opmærksomhed på, hvordan Legeudvalget kan bringe viden om leg ind i Arena. 
Snitfladen er større end HB. 

• Ønske om at Legeudvalget løbende har fingeren på pulsen med, hvordan 
legeforskning/legeviden/legekultur bevæger sig i DK. 

• Legeudvalget som ‘udviklingsudvalg’ frem for ‘driftsudvalg’. HB har et ønske om at have 
strategiske samtaler med legeudvalget. 

• Strukturen omkring ambitionsudvalgene tages op i næste HB-periode på baggrund af 
arenaevalueringen. 

• Spurgt til om Legeudvalget kan byde ind med viden omkring leg i landsdelenes 
arrangementer? Hvor er FDFs legesyn i Pustumpi, O!O, GRY m.m.? Legeudvalget stiller 
sig dog spørgende over for, om det er her, deres kræfter er brugt bedst. Kan det i 
stedet oparbejdes gennem uddannelse bredere set og ikke på de enkelte 
arrangementer? 

• Der er brug for et særskilt projekt omkring udvikling af Legedatabasen. 
Udviklingsplan/projektbeskrivelse indstilles til godkendelse senere.  

 
HB takkede for orienteringen og legeudvalgets store arbejde og behandlede herefter det 
fremlagte kommisorium, bl.a. med følgende bemærkninger: 

• Ros til Legeudvalget for arbejdet med kommisoriet. 
• Opmærksomhed på kommisoriets vægtning mellem aktivitet og udfordring af legesyn. 

Kommisoriet tager dog afsæt i positionspapiret, som i sig selv vægter det 
aktivitetsbaserede. Indsamling af viden omkring leg må ikke tage energi fra andet 
arbejde i legeudvalget.  

• HB-godkendelse af samarbejdspartnere er ikke nødvendig i alle sammenhænge. 
Udvalget afstemmer i samråd med ledelsen, hvornår initiativer skal godkendes i HB. 
Hovedreglen er at strategiske eksterne samarbejder som udgangspunkt godkendes af 
HB. 
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HB godkendte Legeudvalgets kommisorium iht. indstillingen. 
 
2.16 LM20 - Budget og deltagerpris for landsmødet 

2020 
B    

 HB godkender budget og deltagerpris for landsmødet 2020 og orienteres om 
udsigterne for afvikling og program i lyset af bl.a. corona. 

 
JHK orienterede om, at planlægningen af landsmødet er besværliggjort af corona. Nyborg 
Strand har plads til 480 deltagere, i et set-up uden fællessang. Hotellet kan tilbyde, at der kan 
være ca. 50 mere i et tilstødende lokale, som kan se med på et videolink. Disse deltagere vil 
kunne indgå i fællesspisning med de andre. Coronassituationen har ligeledes konsekvenser for 
programmet. Vi kan ikke være i Nyborg Kirke, og biskoppen kan ikke deltage.  
I det fremlagte budget er det tidligere drøftede ønske om at vende salen ikke taget med, da 
det dels er dyrere og vil sænke kapaciteten i salen. 
 
HB havde derudover følgende input og forslag til det videre planlægningsarbejde: 

• Kan vi synge med mundbind?.  
• At forplejningen gennemtænkes med hotellet.  
• Stemmeberettigede har førsteprioritet, hvis der skal sorteres i deltagerlisten.  
• Opfordring til at arbejde på at man føler sig mere med i landsmødet, når man 

livestreamer. Herunder kan vi evt. se på om vi kan kommunikere mere om hvornår 
specifikke debatter kører i LM salen.  

• Hvis kredse skal blive hjemme grundet lokale corona-forhold må vi finde en praksis for 
deres deltagelse og eventuelt stemmeafgivelse. 

 
Derudover drøftet forskellige ønsker og forslag til program.  
 
Budget og deltagerpris blev godkendt iht. indstillingen. 
 
2.17 LM20 - Forretningsorden B    
 Herunder praksis for fuldmagter mv. Bilag eftersendes 

 
Grundet et maks. deltagerantal på LM, foreslås det at praksis for tilmelding laves om. Der 
ønskes en deadline for tilmelding til landsmødet, herunder afgivelse af fuldmagter senest to 
arbejdsuger før landsmødet.  
 
Drøftet om der var andre ønsker. Herunder drøftet om indskrivning på talerlisten kan foregå 
online. Dette vil medføre en ændring i formuleringen i forretningsordenen.  
 
HB godkendte forslaget om at tilmeldingen lukker ca. 14 dage før.  
 
Følgende kommunikeres ved tilmelding: Ved sygdom hos den stemmeberettigede kan dennes 
stemme overdrages til en anden, der ved fristen var tilmeldt landsmødet, og fremgår på 
deltagerlisten.  
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2.18 LM20 - Gæsteliste B    
 HB skal godkende gæsteliste 

 
RAP fremlagde udfordringerne ift. corona. Det handler, om at sikre flest mulige repræsentanter 
fra kredsene kan deltage. Når tilmeldingsfristen er overskredet kan vi tilbyde eventuelle ekstra 
pladser til de gæster der ikke er inviteret. 
 
HB besluttede at samarbejdspartnere ikke bliver inviteret, med undtagelse af global fellowship. 
Udvalg skal inviteres bredt. Flere fra 55° nord bestyrelse inviteres med. Skolerne vælger selv 
om de sender formand eller forstander. RAP inviterer gæster, og fordeler eventuelt time slots.  
2.19 LM20 - Forslagsliste inkl. HB-ordførerskaber D    
 HB behandler forslagsliste. Den besluttes i september.  

 
 
JKK fremlagde kort processen. Senest 14. September skal HB sende ønsker til Anne Kathrine. 
På næste møde drøftes det hvad det vil sige at være ordfører, så der er enighed om rundt om 
bordet om hvornår man går på talerstolen mv. 
 
2.20 Kvartalsopfølgning Q2 O    
 Kvartalsopfølgning på 2. kvartal og opdateret estimat for 2020 

 
Orientering ved EG og JHK om status på Q2, hvor pengene fra lønkompensation er modtaget i 
juli måned. Der arbejdes fortsat videre på andre hjælpepakker. Corona har naturligt nok også 
medført lavere omkostninger til bl.a. aktiviteter end forventet.  
Ejendommenes manglende indtægt fra lejere er en stor udfordring, og dette medfører på trods 
af hjælpepakker et forventeligt stort underskud i 2020 . 
 
2.21 Julsøfonden B    
 Beslutning om at omgøre beslutning vedr. coronapuljen 

  
Punktet udgik, da den oprindelige grund til dagsordenspunktet var fundet irrelevant.  
2.22 Omlægning af regnskabspraksis vedr. 

afskrivninger 
B    

 HB behandler forslag om omlægning af regnskabspraksis vedr. afskrivninger og 
regnskabsmæssige behandling af ejendomme 

 
JHK redegjorde for begrundelserne for at omlægge nuværende regnskabspraksis, herunder at 
den nuværende ikke er tidssvarende. Revisoren bakker i den forbindelse op om omlægningen 
af regnskabspraksis.   
 
HB drøftede hvordan omlægningen og dens konsekvenser bedst kommunikeres på landsmødet, 
som ikke skal godkende omlægningen, men et budget opstillet efter den nye praksis. 
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HB godkender omlægningen af regnskabspraksis iht. indstillingen. 
 
Ift. Julsøfonden er det ikke nødvendigt at omlægge denne for at omlægge regnskabspraksis, 
men det vurderes hensigtsmæssigt at aktivere nogle af de hensatte midler ifm. investering i 
ejendommen. Enighed om at kredsenes mulighed for at låne penge fra Julsøfonden skulle 
opretholdes.  
 
HB godkendte at der arbejdes videre med et landsmødeforslag omkring anvendelse af 
Julsøfonden til næste møde. 
 
2.23 LM20 - Budget for landsforbundet D    
 Førstebehandling af udkast til budget 21-22 for landsforbundet. 

  
JHK fremlagde udkastet til budget for 21-22, med indregning af de ønsker og prioriteringer der 
bl.a. var fremkommet på junimødet. HB drøftede budgettet, og fremkom med en række 
kommentarer og forbedringer, som der arbejdes videre med i FU frem mod det endelige 
udkast, der skal godkendes på næste møde.  
 
Ifm. fremlæggelsen for landsmødet ønskes det at den bagvedliggende udregning på 
medlemskontingent lægges åbent frem. HB ønsker endvidere at de mere regnskabstekniske 
begreber som f.eks. “afskrivninger” forklares på LM.  
 
2.24 Organisationsdiagram O    
 Orientering om organisationsdiagram over ansatte og opgavefordeling 

 
RAP orienterede detaljeret om organisationsdiagrammet og fordelingen af opgaver på tværs af 
organisationen. 
 
2.25 55°NORD - Godkendelse af design O    
 Mundtlig orientering hvordan designgodkendelse er med 55°NORD og fremtidige 

produkter. 
 

RAP orienterede kort om drøftelserne med butikken omkring design-work-flowet og FDFs 
ønske om at få flere produkter med det nye logo i handlen. Aftalen med butikken er, at FDF 
får alle forslag til produkter til godkendelse. Butikken har ansat ekstra kapacitet på de poster, 
men det har endnu ikke manifesteret sig i en ny produktlinje med FDFs nye logo. Forhåbningen 
er stadig at der langsomt åbner sig noget mere kapacitet til at få nogle flere logovarer ind. Vi 
holder også vores folk i bestyrelsen orienteret om vores ønsker. 
2.26 Projekt med Villum Fonden B    
 HB behandler forslag fra UV 

 
UV fremlagde kort et forslag til et scienceprojekt, som eventuelt kan søges hos Villum Fonden.  
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Drøftet for og imod om landsforbundet og kredsene kan kapere et aktivitetsmæssigt fokus på 
science og om det retter fokus et forkert sted hen ift. hvad vi gerne vil opnå strategisk. Et 
argument for at springe ud i det er, at de fleste fonde vil se velvilligt på hvad en organisation 
som FDF rent faktisk kan levere på, og der skal vi naturligvis ikke love mere end vi kan holde, 
herunder bl.a. ift. om der er kredse der ønsker at deltage.. Samtidig drøftet at dette om muligt 
kan levere noget spændende aktivitets- og inspirationsmateriale ind i forbundet.  
 
Opbakning til forslaget. Konkluderet at vi så småt sætter et arbejde i gang for at prøve det af, 
bl.a. for at få noget mere aktuel erfaring med fondssamarbejder. 
 
Det skal forankres et andet sted end hos HB og det skal forankres frivilligt, hvor det ikke må 
give et for stort træk på ansatte kræfter. Der skal derfor laves en mere åben henvendelse ud i 
FDF for at finde gode frivilligkræfter med lyst og evner til at være med i et projekt. Frem mod 
næste HB-møde arbejder UV og ABV lidt mere med et oplæg til hvordan vi kan arbejde videre 
med fonde ifm. vores aktivitetsudvikling. 
2.27 Umbrella-sagen B    
 HB skal beslutte om man ønsker en senere drøftelse. FU orienterer  

 
Kort drøftet forslag om at HB tager en principiel drøftelse af sagen. Oplyst at vi ikke kender til 
aktuelle sager i FDF. Det er oplagt at tage sagen op i DUF-regi, men FDF har ikke aktuelt behov 
for at gå enegang i sagen. Når og hvis der sker yderligere, bringes sagen om nødvendigt op i HB. 
2.28 Besøg af Slettens Bestyrelse B    
  
JKK bød velkommen til Slettens bestyrelse, der var repræsenteret ved Carsten Kristiansen 
(formand), Peter Halkjær Kragelund, Jesper C. Nielsen og Berit Stokholm Christiansen. 
 
Formanden for Slettens Bestyrelse gav en kort status på arbejdet med udviklingsplanen. 
 
Derefter blev der fremlagt nogle tanker bag arbejdet til en masterplan for bygningsmassen, 
som skal fremlægges for det kommende HB. Her har man bl.a. taget udgangspunkt i historien 
for Sletten, som den fremstår i dag.  
 
Som baggrund for masterplanen hører en analyse af hvem der er Slettens konkurrenter, hvilket 
er en forudsætning for at skabe et positivt cash flow.  
Her konkurrerer vi primært på to parametre; 1) bygningsmassen og 2) aktivitetssiden.  
1) På bygningssiden er Det Ny Sletten næste fuldt belagt og i Østjylland er der kun ca. tre 
konkurrenter. Bøgebjerg og Limbjerggård har til gengæld en del konkurrenter, som samlet set 
er billigere at leje. En overvejelse kan i den forbindelse være om der er behov for endnu et ny 
center i stil med det ny Sletten, fordi det er nemmere at gøre driften rentabel på denne type 
center målt ift. belægning og konkurrenter 
2) Bålmadsmekkaet er et nyt initiativ og der ligger vi prismæssigt væsentligt under 
kommercielle udbydere af lignende aktiviteter. Der arbejdes på på prissætning og 
markedsføring, som ikke rammer målet med at FDFere skal være den primære målgruppe. 
Disse får fortsat 30% rabat. 
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Lejrpladserne giver en relativt god indtægt, som ikke modsvares af en tilsvarende løbende 
udgift. Og her har man også arbejdet med tilgængeligheden og med at sænke barren for at 
komme ud i naturen.  
 
En annekdote ift. bygningsmassen er, at FDF ikke på nær det Ny Sletten og nogle 
servicebygninger har udviklet større nye bygninger selv, men har videreudviklet på de bygninger 
der var på stedet. 
 
Der er mærkbar vækst i kredse, der benytter Sletten og de mange forskellige faciliteter. FDF-
kredsene er dog nogle af dem der er mindst flittige til at benytte Slettens aktiviteter. Det 
arbejdes der på at ændre.  
Landsforbundet bruger primært Sletten til kurser, hvor seniorkurserne fylder meget ift. brugen 
af området. Der har også været arbejdet med om Sletten kan markere sig selvstændigt på 
kursusfronten. Her har vildmarksbadskurserne været en særlig aktivitet, som ikke er 
udsprunget af landsforbundets Arena. 
Landslejren har traditionelt haft behov for teknisk og anden infrastruktur, som har ført til 
større anlæg. Ifm. Landslejren kan det bl.a. overvejes om vejene er hensigtsmæssigt placeret 
og hvad landslejren i øvrigt kan bidrage med til Slettens blivende infrastruktur. 
 
Ad frivillig vs. Lønnet arbejdskraft: Der arbejdes på at tænke flere frivillige ind i udviklingen og 
driften af Sletten, hvor der bl.a. er fundet forpersoner til frivillignetværket. Der arbejdes på at 
netværket kan startes mere formelt op efter landslejren. Det skal bygge på folks følelser for 
FDF og Sletten. 
På ansattesiden skal der fortsat være fokus på, at de ansatte kan følge med i takt med at 
stedet og serviceniveauet vokser. 
 
Der arbejdes fortsat på forholdet til naboerne, hvor der både er sommerhusejere og 
fastboende. Det er vigtigt med et godt forhold, da naboer bl.a. også kan være en stopklods ift. 
den videre udvikling af centret. 
 
Ift. Aktivitetsudviklingen har man lidt lagt om ift. Tilgangen som et blevet præsenteret tidligere. 
Hvor man tidligere arbejdede ud fra en tese om at lave bygninger der passer til aktiviteterne, 
vil man gerne arbejde med at lave nogle ordentlige rammer, der er fleksbile og virker ift. mange 
forskellige aktiviteter som man gerne vil have folk ud til.  
Der arbejdes bl.a. med at aktivitetsfaciliteterne skal have et højt visuelt niveau, der giver gode 
billeder. Der skal dog både være signalaktiviteter og aktiviteter, der kan tages med hjem i 
kredsen. 
Der har bl.a. været drøftet en model, hvor man kan få rabat på lejen, hvis man leger en 
bestemt leg i løbet af weekenden. Bestyrelsen vil gerne skabe ork satme-oplevelser; oplevelser 
du aldrig glemmer. 
 
Der arbejdes på, at de bygningsmæssige rammer og aktiviteterne skal befinde sig på steder, 
hvor de oprindelige naturarealer ikke ødelægges af bygninger og aktiviteter. Der arbejdes 
målrettet på at finde en god balance på sammensmeltningen mellem natur og kultur. 
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Derudover skal den eksisterende bygningsmasse også vedligeholdes og holdes i en ordentlig 
stand. 
Pt. Arbejdes der som nævnt ud fra en tese om, at der skal skabes en bygning, der kan noget af 
det samme som Det Ny Sletten kan ift. pris og kvalitet.  
Dette rejser spørgsmålet om der reelt er efterspørgsel efter to bygninger der kan næsten det 
samme. Virkeligheden er dog at vi i dag er næsten fuldt belagt, stort set uden markedsføring, 
så bl.a. af den grund vurderes det ikke at være et problem. Fokus er stadig at 
kernemålgruppen er FDFere samt dernæst øvrige børn og unge. Aktiviteterne skal være nøglen 
til at man kommer på Sletten. I takt med at kredsene har svært ved at drive og vedligeholde 
deres hytter kan der også blive behov for et Sletten der kan noget mere end hidtil. 
 
HB kvitterede for det gode oplæg og det store engagement bestyrelsen har vist ift. at sætte 
det lange lys på ift. udviklingen af Sletten. På trods af at HB organisatorisk er kommet længere 
væk fra Sletten oplever HB også at være kommet indholdsmæssigt tættere på driften og 
udviklingen af Sletten. 
 
HB gav derudover opbakning til, at Slettens bestyrelse arbejder videre i den fremlagte retning 
ift. masterplanen for bygningsmassen.  
 
3.0 Faste punkter     
3.1 Ledelsesorientering O    
 Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste månedsmails er vedlagt 

som bilag. 
 

RAP orienterede kort om, at der ikke er de store kredssager at berette om. Derudover 
orientering om aktuelle udviklinger i landsdele mv.  
Der var ligeledes forskellige personaleorienteringer ikke mindst set i lyset af arbejdet med og 
udfordringer med corona og retningslinjer. 
 
Der er udskiftning på centrale poster blandt nære samarbejdspartnere i de kommende 
måneder. 
Samrådet arbejder på en rapport om lokale samarbejder på folkeoplysningsområdet.  
Hardsyssels 50-års jubilæum er udskudt til maj. KFUM-spejderne holder landsmøde den 25.-
27. September, hvor der er mulighed for at deltage efter næste HB-møde. 
På landslejrkurset opfordres HB til at melde sig til via egen kreds eller udvalg, da der ikke er en 
dedikeret opgave på kurset til HB. 
3.2 Referater fra seneste FU-møder O    
 Referat fra møder i forretningsudvalget i juni og august er vedlagt som bilag. 

 
HB havde et enkelt spørgsmål til status på en mindre kredssag, der er løst. Derudover intet at 
bemærke. 
3.3 Næste møde B    
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 Opsamling på dette HB-møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet med henblik 
på næste HB-møde. 
 

Næste møde er 25.-26. September, hvor der ikke er meget plads på dagsordenen bl.a. grundet 
flere landsmødepunkter. 
3.4 Eventuelt O    

 
Iab. 

 


