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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 

 

Møde nr. # 1 JAN 2014  

Vært: Anna Vistesen 

 

  

Referent: Christina Gro Hansen 

 

  

Andagt: Lars Pedersen 

 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN: 

Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Jens Maibom 

Pedersen (jmp), Jeanet Flørnæss Fischer (jff), Inger Mårup (im), Lars Pedersen (lp), Christian Dias Løgberg 

(cdl), Per Albert Bergmann (pbe), Christian Bjerre (csb), Signe Bjørg Jensen (sbj). 

 

LEDERGRUPPEN: 

Morten Skrubbeltrang (ms), Peter Jeppesen (pj), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Bitten Schjødt Kjær (bsk) 

STABEN: 

Christina Gro Hansen (cgh), Mette Nielsen (mn), Troels-Henrik B. Krag (th) Sara Springborg (ssp), Mette la 

Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Marianne Hansen (mah), Anna Vistesen (anv), Anders F. Trankjær (aft). 

 

Mødedato: 17.-18. januar 2014 

 

Mødetid Fredag 20.00 – 

Lørdag kl. 18.00 

Mødested: 

 

Rysensteen 

Beskrivelse: Mødestart lægges så det med al rimelighed er muligt at komme fra den anden ende af landet.  

Dagsorden er tilgængelig på Leder.FDF.dk mandagen før mødet. 

Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op til HB i HB-gruppen på Leder.FDF.dk en uge før.  

 

Program: FREDAG: 

 

20.00 Sang og velkomst v/JKK 

20.15 HB møde 

21.45 HB møde - lukket 

22.45 Natmad 

LØRDAG: 

08.00 Morgenbuffet 

09.00 Andagt 

09.15 HB møde 

12.00 Frokost 

13.00 HB møde 

14.30 HB møde – lukket 

15.30 Kaffe 

16.00 Fælles time med. KFUM og KFUK – sangtime 

17.00 Middagsmad 

18.00 Tak for denne gang 
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Dagsorden, HB-MØDE januar 2014  

  V
e
jle
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n
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g
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id
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. 
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u

n
kt/an

svar 

1. Protokol   25  

          
   

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 5 MFV 

Referat er mailgodkendt. 

Eventuelle bemærkninger noteres her. 

 

Iab.  

 

   

1.2 Fastsættelse af dagsorden 
O 5 JKK/ 

IKN 

Eventuel optagelse af ekstra punkter.  

 

Iab. 

 

   

1.3 Kommende møder O 5 MFV 

HB møde #2, marts 2014 er på Midtsjællands Efterskole. 

Her foreligger et til mødet opdateret årshjul. 

 

Iab. 

 

   

1.4 Hilsener O  MFV 

Indgåede hilsner fremstilles. 

Bl.a. alle julekort FDF har modtaget. 

 

   

1.5 Siden sidst O  10 MS 

Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de 

væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. 

 

MS berettede om nye ansættelser siden sidst, samt ændringer hos 55˚NORD. 

Temapunktet på HBs martsmøde bliver frivillighed, her planlægges også årets resterende temadebatter.  

 

   

2. HB-dagsorden  280  

     

2.1 Organisation og ledelse    

     

2.1.1 Nyt strategikoncept 

B 120 MS/ 

JKK/ 

BSK 

Punktet her indeholder 3 bilag:  

2.1.1.1         Beslutningsbilag vedr. nyt strategikoncept 

2.1.1.2         Orienteringsbilag case på nyt strategikoncept 

2.1.1.3         Orienteringsbilag konsekvensnotat på nuværende strategier 

 

HB skal vedtage et nyt strategikoncept.  

Som understøttelse herfor fremstilles til orientering et eksempel. 

 

Der udover fremstilles et orienteringsbilag med oversigt over de nuværende og nugældende 

strategier og principper. 
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JKK motiverede og forklarede de tilrettelser der sket siden de foregående behandlinger. 

Der var generel enighed om at vi skal øve os i at skrive udviklingsmålene på en måde, så de bliver til at 

arbejde med, og kan bruges på flere organisatoriske niveauer i FDF.  

 

Strategikonceptet blev vedtaget af HB.  

 

Indstilling til at forlænge Vision 2015 til også at gælde for 2016, og der fremlægges forslag til ny vision 

på landsmøde 2016 - og den nuværende forlænges.  

 

Udpluk fra debatten:  

- Forslag om ikke at beslutte det nu, måske kommer der en ide inden november.  

- Processen er vigtig for at få ejerskab - måske er der ikke tid til det.  

- Underligt at være visionsløs, ser det ikke som en udfordring at køre begge ting samtidig. 

- Den rigtige rækkefølge er at vedtage strategikoncept, og så derefter arbejde med ny vision.  

- 2016 er også tidspresset på grund af landslejren.  

- Da vi lavede visionen var der behov for at involvere FDF, fordi det var noget helt nyt. Det behøver vi 

måske ikke denne gang.  

- Gav mødet i Kolding forud for Vision 2015 en høj grad af involvering? Nej, måske ikke. Måske er det ok 

med en smal proces.  

 

Hvis det skal være nu, skal det være en smal proces op til landsmødet, fordi kredsene i år har fokus på 

uddannelse. HB valgte at udskyde beslutningen om at forlænge visionen til senere på foråret.  

 

Sidste del bruges på opstart af processen med at beskrive udviklingsmål.  

BSK leder os igennem en proces som vil fortsætte de næste HB møder.  

 

Der blev skrevet en række ideer ned som en følge af processen.  

De udsendes efterflg og indgår i det videre arbejde på de kommende HB møder. 

 

2.1.2 Fælles administration  B 45 FU 

Der gives mundtlig orientering til HB med status på arbejdet med etablering af den fælles 

administration med KFUM og KFUK. 

Derudover fremstilles følgende bilag: 

 

2.1.2.1         Orienteringsbilag, formål for samarbejde m. KFUM og KFUK 

 

Bilaget blev taget til efterretning af HB. 

 

2.1.2.2         Beslutningsbilag nedsættelse af bestyrelsen for Rysensteen Administration. 

 

Bilaget blev vedtaget. 

Generalsekretæren er født medlem.  

FDF indsætter derudover kasserer Allan Frank Walther. 

 

   

2.1.3 HBs arbejdsform 
D 50 JMP/ 

LP 

Der skal foretages en midtvejsevaluering af HBs arbejdsform som også afstemmes med ny 

organisering og herunder HBs følgegrupper. 

 

FU har bedt HB medlemmer Jens Maibom Pedersen og Lars Pedersen levere to oplæg, som afsæt for 

den fælles drøftelse. 

 

Punktet er ikke refereret. 
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2.1.4 Projekt FDF  
O 15 JKK/ 

MS 

HB præsenteres for opsamling og evaluering af projekt FDF. 

PJ præsenterede evalueringen af Projekt FDF. Der vil også fremadrettet være fokus på mulighed for 

projektarbejde i FDF. Tankerne om FDF-skolerne og konfirmandarbejde og familiearbejde er i dag 

forankret andre steder. 

 

Runde med kommentarer  

- Fokus med projekt FDF var på, at vi ville møde flere, andre børn og unge. Det er muligt, at det nu kan 

ske via skolereformen. Vi har flyttet tankesættet - at FDF ikke kun er én måde, og vi skal flytte det endnu 

mere selv om vi lukker Projekt FDF.   

- Medlemsvækst skal ske gennem fokus på kredsene. 

- Performance har oplevet, at det er blevet nemmere at starte noget nyt op. Det bør kommunikeres bredt, 

så man ved, det er en mulighed. 

 

Rapporten blev taget til efterretning med enkelte rettelser. 

  

   

2.1.5 Legens Dag O 15 MS 

HB får til orientering fremstillet rammer og konditioner for afvikling af Legens dag 2014. 

Som baggrundsbilag henvises til en mere generel beskrivelse af konceptet omkring Legens Dag ifm. 

overdragelse af opgaven mellem medarbejdere i FDF. 

 

Hovedbestyrelsen fik en generel orientering om Legens Dag. 

Rammen for 2014 blev vedtaget sammen med vedtagelsen af rammerne for 2013.  

 

Bilaget blev modtaget. 

 

   

2.1.6 LL2016 O 15 MS 

Status på arbejdet med at finde FDFs næste LL-chef.  

Mundtlig orientering til HB. 

 

Punktet er ikke refereret. 

 

   

2.1.8 Økonomirapportering B 10 MFV 

Indstilling fra FU på ændring i den form bilaget fremstilles i en hhv. åben og lukket udgave. 

 

MFV præenterede bilaget og baggrunden for at ændre rapporteringen.  

Økonomirapporten blev åben samtidig med at den blev udvidet med mange flere sider, og det er en 

konsekvens af dette. Fremover lægges de overordnede sider åbent frem, mens detaljerne holdes rundt om 

HB-bordet bla i et hensyn til ansatte og frivillige. 

 

HB vedtog den nye procedure i forbindelse med økonomirapportering. 

 

   

2.1.9 Budget 2014 O 15 AFW 

Konsekvensnotat på budget 2014 hvori det angives hvor FU mener, at FDF kan spare i 2014.  

Formålet er at hente et på nuværende kendt underskud på 300 tkr. ved årets begyndelse. 

 

AWF præsenterede ledergruppens notat med spareforslag.  

FDF får formentlig ikke det overskud, 55NORD meldte ud medio 2012.  

Ledergruppen har peget på områder, der kan spares 400 tkr.  

Der var en opfordring til at overveje 55˚NORDs estimat, når vi lægger budget 2015-2016. 

 

HB vedtog spareplanen. 
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2.1.10 Landsmøde 2014 O 15 MFV/ 

MS 

2014 er landsmøde år i FDF.  

HB præsenteres for en overordnet plan for processerne frem mod LM som vi kender i skrivende 

stund. Derudover præsenteres et statusbilag med alle de opgaver, HB har fået eller lovet på 

foregående landsmøder. 

  

2.1.10.1         Overblik over processerne frem mod Landsmødet i november. 

 

MFV præsenterede oversigten over forløbet frem mod landsmødet.   

Der var en opfordring til at gøre landsmødet mere involverende, hvilket der arbejdes mere med på HBs 

martsmøde hvor LM-programmet skal behandles. 

 

2.1.10.2         Oversigt med generel status på alle opgaver i landsforbundet frem mod LM2014. 

 

MS fremlagde oversigten over opgaver, der viser, at HB når at igangsætte alle opgaver inden landsmødet. 

  

   

    

2.2 Kredsudvikling    

    

2.2.1 Generel status ved tovholderne 

 

BSK orientererde.  

Lige nu pågår evaluering af kredsudviklingsåret, der fremlægges på næste HB-mødet. 

 

O  5  

    

2.3 Uddannelse    

     

2.3.1 Generel status ved tovholderne O 5  

     

2.3.2 Uddannelsesåret O  15 MAH 

Mundtlig status på igangsætning af uddannelsesåret 2014. 

 

MAH og SBJ gav en status. Der har været afholdt co-creationproces på Lederfighten i begyndelsen af 

januar, der samles op lige nu. Tingene er i gang, men der er arbejdsgrupper, man stadig mangler at finde 

formænd til.  

 

HB blev gjort opmærksom på, at visse kommuner lige nu skærer i kursustilskud. Kredse har ikke økonomi 

til at sende folk af sted. Uddannelsesudvalget og staben/kontoret ser på problematikken.   

  

   

    

2.4 Program og event    

     

2.4.1 Generel status ved tovholderne 

 

JFK gav en kort status.  

Mange kommer til udlandet i løbet af et år, hvilket er glædeligt.  

En mindre glædelig nyhed, er at det er svært at samle ind til U-TURN UGANDA –det kan blive vanskeligt 

at nå målet.  

Kirkerne bidrager med mindre i dag. Det blev forslået at indsamlinger i FDF bliver gentand for en 

drøftelse på et senere HB møde, efter U-TURN UGANDAS afslutning. 

 

Derudover gav BSK og PB en status på musikaktiviteter i FDF.  

O 5  
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2.5 Profil, samfund og kirkeliv    

    

2.5.1  Generel status ved tovholderne 

 

iab. 

 

O 5  

    

2.6 Eventuelt   10  

 

HB fik et overblik over hvilke medlemmer, der deltager i forbundsråd den 1. marts, og 55 NORDs 

generalforsamling 19. marts, samt hvem der chatter på Facebook efter dette HB-møde. 

 

   

 


