
Sammenfatning og uddybning af ideer fra arbejdsgruppemøde om kredsadministration 

Her er forsøgt uddraget de ting vi kan handle på først - resten er fortsat en god kilde til inspiration til forbedringer 

Område Tanke Handling HB 

Kasserer - køb 
af ekstern 
ydelse 

Et tilbud om ekstern ydelse er ikke 
undersøgt til bunds som en mulighed, 
men det skønnes at det er bedre med 
mere hjælp og vejledning i første omgang 

- Kigge eksisterende vejledninger igennem og 
muligvis omskrive dem - få skrevet nye 

 

Kasserer - 
bedre 
værktøjer 

Der stilles spørgsmålstegn ved om 
nuværende tilbud om kontoplan er godt 
nok 

- Der undersøges yderligt om der kan laves 
ny/bedre kontoplan som inspiration - evt. i et 
andet program (?) 
 
- Der afvikles workshop med gode fif til kasserer 
jobbet - både på FDFkurset, og som tilbud til de 
lokale lederskoler 

Give sin holdning til kende - 
forholde sig til om 
lederuddannelsesudvalget 
kan/skal pålægges den 
opgave 

Kasserer - 
indsendelse af 
regnskab 

Kredsene skal i dag inden 15. marts 
indsende kredsregnskab. Vi bruger det 
ikke til så meget, men tjekker bl.a. for at 
lån i Julsøfonden fremgår. 
Da kredsen i forvejen skal lave regnskab 
tænkes det ikke at være den store ekstra 
opgave  

- Det kommunikeres klart ud at der ikke er et 
formkrav på det regnskab der indsendes til 
landsforbundet - kredsens almindelig regnskab 
bør bare kunne bruges her. 

 

Børneattester Det opleves som bøvlet i mange kredse - 
der stilles spørgsmålstegn ved om vores 

- Kravet om saks skal undersøges til bunds, og 
hvis det ikke er et krav ændres vejledningen til at 

HB skal overveje om det er 
et område man “tør” foreslå 



vejledning om brug af saks virkelig kan 
passe. 
Det er undersøgt om Rigspolitiet vil give 
en tilbagemelding til FDF hvis en 
undersøgt leder efterfølgende dømmes for 
noget - svaret er “det kan ikke 
garanteres”. Det skønnes ikke som noget 
vi nemt kan ændre på. 

Rigspolitiets svar gemmes i kredsens e-boks 
 
- Ændre fornyelseskravet fra 3 år til 5 år eller 
helt fjerne fornyelse (det står i vores vedtægter) 
 
-Pitch flexbilleltskabelon til samtykke til kredse 
 

en slækkelse på. 
 

55Nord og 
faktura 

Det opleves meget uhensigtsmæssigt at 
man ikke kan handle på faktura hos 
55Nord. 

- Kontakt til 55Nords bestyrelse og bede dem 
revurdere det 
 
- Overveje at Landsforbundet kan overtage 
forpligtelsen ved ubetalt regning 
 

HB bedes overveje hvor 
stærkt man mener det. 
 
Overveje om vi vil overtage 
en evt. ubetalt regning for 
en kreds. 

Kursusgodkend
else 

En temmelig bøvlet operation for store 
kredse - hvis det kan løses nemt og billigt 
med it bør det det. 
Der skal ikke laves positiv-lister i 
kredsene over medlemmer der må tage på 
kursus, da det giver andet bøvl 

- Undersøge prisen på at få lavet et bulk-
funktion til godkendelse - hvis overkommeligt få 
det lavet 

- 

Årsmøde - 
referat og 
konstituering af 
bestyrelse 

Der er gode vejledninger i dag. 
Det skal være nemmere at opbevare de 
vigtige dokumenter som referat og 
konstituering. Manglende styr på dem i en 
kreds kan have store konsekvenser for 

Der laves en upload funktion der kan bruges, fx i 
forbindelse med indberetningen. 
Det kan overvejes at lave den i Podio, eller måske 
i Carla? 

Forholde sig til om det bør 
være et krav at kredsene 
uploader disse dokumenter. 



alle ved beregning af tilskud fra DUF 

Digital kontakt 
til det 
offentlige 

mitID, vedligeholdelse af CVR, e-boks mm. 
Både for eksisterende kredse og ved nye 
kredse. 

- Kontakt til LDL og høre om de vil være med på 
at der i hver LD er frivillige ressourcepersoner, 
som kredsene kan kontakte. LDL finder disse, 
forbundet betaler for at de kan mødes en gang 
årligt (måske som del af Arenaen). 
 
- Lade en ansat sætte sig grundigt ind i det, så 
viden også er i de ansattes rækker (?) 

Overveje om det er formen - 
og lave kontakten til LDL. 
Måske klart til vores 
fællesmøde i marts hvis 
vedtaget. 

Bankbøvlet Primært et problem ved nye kredse og ved 
skift af kasserer. 
Opgaven rækker langt ud over FDF, så en 
kontakt til Finansrådet fra os er nok for 
lille. 

- Bede DUF tage sagen op, enten med 
Finansrådet eller politisk (noget tyder på at DK 
måske tolker EU-regler mere strengt for 
foreninger end hensigten…) 
 
- Søge at indgå aftale med landsforbundets bank 
om en særlig “kreds pakke”, som kredsene kan 
benytte sig frivilligt af 

- Forholde sig til om vi vil 
bruge DUF til dette - evt. 
sætte trump for gennem den 
nye næstformand. 
 
- Forholde sig til om det er 
ok at vi “anbefaler” en 
bestemt bank. 
- Forholde sig til om det 
fremadrettet skal være et 
krav ved valg af vores 
bankforbindelse 

 


