Landsmødereferat
Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014
14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Om referatet
Referatet er et beslutningsreferat.
Punkterne i referatet afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, som de blev behandlet af
landsmødet, men følger derimod dagsordenens kronologi.
Alle forslag og ændringsforslag er listet i den rækkefølge, de blev sat til afstemning. Rækkefølgen
afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, forslag og ændringsforslag blev forelagt landsmødet
under debatten.
Bilag
Hvor intet andet er nævnt henvises til landsmødets dagsordenshæfte for forslagstekst og motivation.
Ved pkt. 3 henvises til beretningen, der er udsendt pr. mail til alle ledere i september 2014. Alle
landsmødebilag kan hentes på landsmødets hjemmeside FDF.dk/LM2014.
Afstemninger
Forslag og ændringsforslag kan efter landsmødets behandling og afstemning have følgende status:
• Vedtaget
• Faldet
• Trukket
• Bortfaldet

Forslaget er vedtaget ved afstemning
Forslaget er faldet ved afstemning
Forslaget er trukket inden afstemningen
Forslaget er faldet på baggrund af vedtagelse af foregående forslag.

Til stede
I landsmødet deltog i alt 510 personer, heraf 342 stemmeberettigede fra kredse, landsdele,
ungdomsrepræsentanter samt hovedbestyrelse.
Derudover deltog med taleret hovedbestyrelseskandidater, landforbundets ansatte, FDFs interne
revisor og repræsentanter fra hver af FDFs skoler. Med taleret deltog også repræsentanter fra
55°NORDs bestyrelse samt FDFs repræsentant i DUFs styrelse. De to sidstnævnte blev godkendt af
landsmødet ifm. godkendelse af forretningsorden.
Endvidere deltog formænd for FDFs faste udvalg med taleret under punkter, som påvirker eller
påvirkes af udvalgets arbejde. Observatører fra kredse samt gæster deltog uden tale- og stemmeret.
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0.

Velkomst ved FDFs formand
FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen bød velkommen til FDF
Landsmøde 2014.

1.

Godkendelse af dirigenter
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen
Helga Kolby Kristiansen og Morten Skov Mogensen foreslås som dirigenter.

2.

Valgt ved
applaus

Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for FDFs Landsmøde
FDF har sendt en hilsen til FDFs protektor HM Dronning Margrethe den II.
Hoffet har svaret og viderebragt ønsket om et godt landsmøde.
Hovedbestyrelsen har udarbejdet forslag til forretningsorden for FDFs
Landsmøde.
Nogle punkter er vedtægtsbestemte, andre er praktiske oplysninger.
Forretningsorden kan ses i sin fulde ordlyd i dagsordenhæftet.
Dirigenterne fastslog, at landsmødet var lovligt indvarslet samt at indbydelse
og dagsorden var udsendt rettidigt.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver visse
ændringer i vedtægterne 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtagelse af udtalelser
fra Landsmødet kræver 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægterne §14, stk. 2.
Skriftlig afstemning anvendes ved valg til Hovedbestyrelsen, og når 1/4 af de
stemmeberettigede ønsker det.
Kun for og imod stemmer tæller med i landsmødets beslutninger. Hvis man
hverken stemmer ja eller nej til et forslag, betragtes det som ikke at stemme.
Dirigenterne foreslog stemmetællere.
Øvrig formalia blev gennemgået.
2.1
Dagsorden, stemmetællere, forslag til forretningsorden (herunder
taleret til repræsentanter fra 55 Nords og FDFs repræsentant i DUFs styrelse)
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Godkendt

3.

4.

5.

Beretning
3.1

Hovedbestyrelsens beretning 2012-2014

Modtaget

3.2

Orientering fra FDFs skoler

Modtaget

Økonomi
4.1

Landsforbundets regnskaber 2012 og 2013

Godkendt

4.2

Orientering og regnskaber 2012 og 2013 for 55°Nord

Modtaget

4.3

Orientering om regnskaber for Holger og Carla Tornøes Fond 2012
og 2013

Modtaget

Forslag om Ambition for FDF
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge, de blev sat til afstemning
5.1 Ændringsforslag til afsnit om relationer stillet af Ungdomsrepræsentanter fra
landsdel 1-8
FDF er et frirum, hvor børn og unge oplever og glædes, samt vokser i mødet
med ledere, der har noget på hjerte"

Trukket

5.2 Ændringsforslag til afsnit om relationer stillet af Ungdomsrepræsentanter fra
landsdel 1-8
FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med
ledere, der har noget på hjerte.

Vedtaget

5. Oprindeligt forslag med ovenstående ændringer
FDFs ambition

Vedtaget

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.
Relationer
FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med
ledere, der har noget på hjerte.
Tro
FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet på et
folkekirkeligt grundlag.
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Leg
I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i
forpligtende fællesskaber.
Samfundsengagement
FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der
engagerer sig i den verden, vi lever i.

6.

FDFs udviklingsmål 2015-2017
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge, de blev sat til afstemning

7.

6.1.1 Ændringsforslag til udviklingsmål 1 stillet af FDF Hvidovre
Ordet "skal" ændres til "vil" i alle deloverskrifter.

Trukket

6.1 Oprindeligt forslag
Udviklingsmål 1 ”FDF i samarbejde” stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Vedtaget

6.2.1 Ændringsforslag til FDFs udviklingsmål ”Fællesskab og relationer” stillet af
FDF Gevninge, FDF Havdrup, FDF Hvalsø & FDF Selsmose
Tilføjelse af delmål 3 "Fastholdelse af medlemmer"

Faldet

6.2.2 Ændringsforslag til delmål ”relationer” stillet af FDF Landsdel 6
FDFs pædagogiske praksis skal i fokus
Vi vil styrke forståelsen og udbredelsen af FDFs pædagogiske praksis og
understøtte lederne med konkrete handlemuligheder og uddannelse til at
udfylde lederrollen."

Vedtaget

6.2 Oprindeligt forslag med vedtagne ændringer
Udviklingsmål 2 ”Fællesskaber og relationer i FDF”

Vedtaget

6. Samlet forslag
FDFs udviklingsmål 1 og 2 som beskrevet i dagsordenhæftet med
ovenstående vedtagne ændringer.

Vedtaget

Forslag om at oprette jobbank på FDF.dk
Forslag stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 6
Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge, de blev sat til afstemning
7. Oprindeligt forslag
Forslag om at oprette en jobbank på FDF.dk

Faldet

7.1 Ændringsforslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.
HB forpligtes til at arbejde med at sikre synlighed om muligheden for at
bidrage til FDFs arbejde på tilgængelige platforme.

Vedtaget
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8. Forslag om at udgive March & Lejr som app
Forslag stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 6 og FDF Odense Ansgar
Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge, de blev sat til afstemning
8.1 Ændringsforslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
Tilføjelse til oprindeligt forslag: "Arbejdet forudsættes af at modellen er
økonomisk rentabel og praktisk mulig"

Vedtaget

8. Oprindeligt forslag med ovennævnte ændringer
Forslag om udgivelse af March & Lejr App

Vedtaget

FDF skal inden landslejren i 2016 udgive en March & Lejr app, som gratis kan
downloades. App’en skal indeholde tilkøb, som kunden selv kan vælge
mellem. Første tilkøb i app’en er FDFs sangbog; March & Lejr 2016. App’en
udvides med flere tilkøb, når teknikken, rettigheder m.v. tillader dette.
Arbejdet forudsættes af at modellen er økonomisk rentabel og praktisk
muligt.

9.

Forslag om ny formulering af FDFs formål i relation til FDFs Ambition
Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Havdrup, FDF Hvalsø og FDF Selsmose
9. Oprindeligt forslag
Forslag om ny formulering af FDFs formål i relation til FDFs Ambition.

Faldet

10. Forslag om at skabe sammenhæng mellem formål, ambition og værdigrundlag
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse
10. Oprindeligt forslag
For at skabe en klar sammenhæng mellem formål, ambition og værdigrundlag, forpligtes hovedbestyrelsen til, frem mod landsmødet 2016, at komme
med et oplæg til et sæt nyformulerede værdier.

Vedtaget

11. Forslag om at sikre en flersidet og objektiv debat i FDF LEDEREN
Forslag stillet af FDF Aarhus 2, FDF Haderslev, FDF Odense Ansgar
11. Oprindeligt forslag
Forslag om at sikre en flersidet og objektiv debat i FDF LEDEREN
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Faldet

12. Forslag om at udfase mærker af plastic til fordel for mærker af metal
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge, de blev sat til afstemning
12. Oprindeligt forslag
Forslag om at udfase mærker af plastik til fordel for mærker i metal

Trukket

12.1 Ændringsforslag stillet af FDF Nykøbing Mors
FDFs eksisterende plasticmærker erstattes med plasticmærker, der ikke har
en form, der gør at dele af mærket kan knække af.

Trukket

12.1
12.2 Ændringsforslag stillet af FDF Vodskov
FDFs plasticmærker udfases i en glidende overgang til fordel for mærker af
metal med farve-elementer på alle niveauer.

Trukket

12.3 Ændringsforslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
FDFs plasticmærker udfases i en glidende overgang til fordel for mærker af
metal på alle niveauer. Det undersøges, om 55Nord kan levere mærker i
metal i en farvet løsning i samme kvalitet. Hovedbestyrelsen sikrer sammen
med 55Nord den økonomisk mest rentable model for udfasningen.
Omkostninger ifm. udfasningen for landsforbundet dækkes via midler fra
medlemspuljen, således at salgspris på mærker mv. kan bibeholdes.

Trukket

12.4 Ændringsforslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen forpligtes til at forbedre kvaliteten på mærkerne, men
bevare farverne. Udgangspunktet er et ønske om at udfase plastikmærker til
fordel for mærker i en holdbar kvalitet i farve, for niveau 1-5, hvis det kan
lade sig gøre i forhold til pris. Hovedbestyrelsen sikrer sammen med 55Nord
den økonomisk mest rentable model. Omkostninger i forbindelse med
eventuel udfasning for landsforbundet dækkes via midler fra medlemspuljen,
således at salgspris på mærker mv. kan bibeholdes.

Vedtaget

13. Forslag om revidering af FDFs vedtægter
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge, de blev sat til afstemning
§ 6 Lederne, stk. 1
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision” - find det på fdf.dk/lm2014

Vedtaget

Ændringsforslag til § 6, stk. 1
§ 6, stk. 1 f.: Fungerende ledere skal modtage det officielle lederblad og
betale ledermediekontingent. Øvrige over 18 skal betale samme sats i
mediekontingent som personer under 18 år.

Faldet

§ 6 Lederne, stk. 2
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision”

Vedtaget
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§ 8 Kredsen, stk. 8
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision”

Vedtaget

§ 9 Kredsbestyrelsen, stk. 4
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision”

Vedtaget

§ 9 Kredsbestyrelsen, stk, 7 b
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision”

Faldet

§ 10 Projekter
Ny paragraf, ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision”. Som konsekvens
ændres de efterfølgende § numre.

Vedtaget

§ 10 Ledermødet, stk. 1
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision” – som konsekvens af ny § 10
fremadrettet kaldet § 11.

Vedtaget

§ 11 Landsdele og netværk, stk. 1
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision” – som konsekvens af ny § 10
fremadrettet kaldet § 11.

Vedtaget

§ 11 Landsdele og netværk, stk. 5
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision” – som konsekvens af ny § 10
fremadrettet kaldet § 12.

Vedtaget

§ 12 Faste ejendomme, stk. 5
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision” – som konsekvens af ny § 10
fremadrettet kaldet § 13.

Vedtaget

§ 14 Landsmødet, stk. 1
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision” – som konsekvens af ny § 10
fremadrettet kaldet § 15.

Vedtaget

§ 14 Landsmødet, stk. 5
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision” – som konsekvens af ny § 10
fremadrettet kaldet § 15.

Vedtaget

Appendix 1, § 4 Kredsbestyrelsen, stk. 6
Ordlyd beskrevet i bilaget ”vedtægtsrevision”

Faldet
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14. Forslag om at indføre en forsøgsordning med kontingentfrihed for medlemmer
på 0-4 år
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge, de blev sat til afstemning
14.1 Ændringsforslag stillet af FDF F 5 Mariendal
Landsmødet pålægger hovedbestyrelsen at gennemføre en forsøgsperiode i
2015 og 2016, hvor "100/25" medlemmer opkræves 25% kontingent fra
landsforbundet.
"100/25" medlemmer defineres som medlemmer mellem 0 og 4 år samt
medlemmer op til 18 år der ønsker en kredstilknytning som følge af bortrejse
el. lign.
Kredse kan maksimalt have 20% "100/25"medlemmer. "100/25" medlemmer
betaler ikke mediekontingent.
Det skal sikres at kredse med familiearbejde og eventarbejde registrerer
medlemmerne i Carla og opkræver mindst 75 kr. i medlemskontingent jf.
FDFs vedtægter.
Dirigenterne vurderede forslaget så vidtrækkende, at det ikke kan betegnes som
et ændringsforslag. Forslaget skulle have være fremsat som selvstændigt forslag
inden fristen på 7 uger før landsmødet.

Afvist

14. Oprindeligt forslag
Hovedbestyrelsen gennemfører en forsøgsperiode i 2015 og 2016, hvor
medlemmer fra 0-4 år ikke opkræves kontingent fra landsforbundet.
Det skal sikres at kredse med familiearbejde registrerer medlemmerne i Carla
og opkræver mindst 75 kr. i medlemskontingent jf. FDFs vedtægter.
Forbundets tab på forsøgsordningen dækkes økonomisk af medlemspuljen
med kr. 15.000 i begge år. Ordningen skal evalueres frem mod LM2016 mhp.
fastlæggelse af en eventuel varig kontingentmodel for familiearbejde i FDF.

Vedtaget

15. Forslag om budget for 2015-2016
Herunder fastsættelse af kontingent for 2015-2016
Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge, de blev sat til afstemning
15.1 Ændringsforslag stillet af FDF Hvidovre til afsnittet om mediebudget,
udvikling af ny hjemmeside.
I den forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe af frivillige som gennemgår og
kvalitetssikrer det udbudsmateriale som sendes til mulige leverandører. HB
udpeger en formand.

Vedtaget

15. Oprindeligt forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse
Budget 2015

Vedtaget

15. Oprindeligt forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse
Budget 2016

Vedtaget
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16. Valg til FDFs Hovedbestyrelse 2014-2018
Der var inden fristens udløb opstillet otte kandidater til Hovedbestyrelsen.
Kandidaterne er blevet præsenteret i dagsordenhæftet, på landsmødets
hjemmeside samt lørdag formiddag i landsmøde-salen.
Valget foregår i to runder. I første valgrunde vælges hhv. to kvinder og to
mænd. Herefter overgår de kandidater, som ikke opnåede valg i første
valgrunde til anden valgrunde.
Der skal i alt vælges fem af de otte kandidater til FDFs hovedbestyrelse.
Kandidaterne:
Kvindelige kandidater
Anne Katrine Sylvest, FDF Gentofte
Marianne Thisgaard, FDF Karlslunde
Michelle Dahl, FDF Nørre Uttrup

Mandlige kandidater
Ejner Bank Andreasen, FDF Overlund
Henrik Øllgaard-Nicolajsen, FDF Tjæreborg
Jørgen Rud, FDF Ubby
Kim Koch Rasmussen, FDF Hasle-Åbyhøj
Lars Pedersen, FDF Korsør (genopstiller)
Første valgrunde
Der blev afgivet i alt 338 stemmer, hvoraf ingen blev erklæret ugyldige.
I første valgrunde opnåede flg. kandidater valg:
Anne Katrine Sylvest, FDF Gentofte
Marianne Thisgaard, FDF Karlslunde
Kim Koch Rasmussen, FDF Hasle-Åbyhøj
Lars Pedersen, FDF Korsør
Anden valgrunde
Der blev afgivet i alt 338 stemmer, hvoraf ingen blev erklæret ugyldige.
I anden valgrunde opnåede flg. kandidat valg:
Ejner Bank Andreasen, FDF Overlund
Suppleanter
De kandidater, som ikke opnåede valg, bliver suppleanter efter stemmetal:
Suppleant for mandlige medlemmer:
1. suppleant: Henrik Øllgaard-Nicolajsen, FDF Tjæreborg
2. suppleant: Jørgen Rud, FDF Ubby
Suppleant for kvindelige medlemmer:
1. suppleant: Michelle Dahl, FDF Nørre Uttrup
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Konstituering
Den nyvalgte hovedbestyrelse konstituerede sig efter landsmødet med
følgende poster:
Formand: Jonas Kolby Laub Kristiansen
Næstformand: Iben Konradi Nielsen
Kasserer: Allan Frank Walther

17. Valg af Landsforbundets interne revisor
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
17. Oprindeligt forslag
Finn Bjerg Olesen, FDF Måløv genopstiller

Valgt

18. Eventuelt
Jens Maibom
Hilsen fra KFUMs sociale arbejde
Christian Dias
Tak til landsmødet og HB-kollegerne gennem de sidste 4 år.

Forslag om optagelse af punkt uden for dagsorden
Vedtaget

Punktet blev behandlet efter dagsordenens pkt. 15
Hovedbestyrelsen ønskede uden for dagsorden at fremsætte et forslag til en
reaktion vedr. folkekirkens struktur. Dirigenterne skønnede, at forslaget ikke kunne
behandles som en udtalelse jf. vedtægterne §15 stk. 2, men fandt at indholdet i
Hovedbestyrelsens forslag faldt inden for dels de i formandens mundtlige beretning
fremsatte bemærkninger vedr. den folkekirkelige struktur og dels i lyset af
kirkeminister Marianne Jelveds opfordring til at reagere på den politiske behandling
af lovforslaget vedr. en ny folkekirkelig struktur.
Dirigenterne fremsatte herefter et forslag til forretningsordenen, om landsmødet
kunne godkende, at hovedbestyrelsen fremsatte sit forslag.
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Forslag til reaktion på folkekirkens struktur
Vedtaget

Forslag stillet af hovedbestyrelsen
HB forelægger forslag til reaktion på folkekirkens struktur:
Landsmødet ønsker, at HB tager kontakt til andre folkekirkelige organisationer med
henblik på at rette fælles henvendelse til kirkeminister Marianne Jelved og
regeringen om at genoverveje mulighederne for at vedtage en ny styringsstruktur
for folkekirken.

Dirigenterne kunne konstatere, at gennemgangen af dagsordenen var gennemført kl. 15.00.

Referatet er godkendt af landsmødets dirigenter

Dato 10-12.2014

Dato 10-12-2014

___________________________________
Helga Kolby Kristiansen

___________________________________
Morten Skov Mogensen
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