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Punkt: 2.2  HB-Møde: November 2019 

Forlængelse af partnerskab i Hele Danmarks Famileklub 

RESUMÈ 

FDF indgik i august 2017 et partnerskab med KFUM´s Sociale Arbejde, KFUM Spejderne og 
KFUM og KFUK omkring projektet ”Hele Danmarks Famileklub”. KFUM og KFUK var oprinde-
lig med, men trak sig inden det kom i gang. Aftalen var 2 årige og der forelægger ikke en af-
tale for 2020 og frem. Derfor skal det nu drøftes og besluttes hvordan vores engagement 
fremadrettet skal være. Som bilag er partnerskabsaftalen med mere beskrivelse af projek-
tet. 
 
I 2018 og 2019 har der været økonomisk støtte fra A.P. Møller fonden. De ønsker også at 
støtte i 2020 og 2021. FDF har fået økonomisk kompensation for 0,5 årsværk i perioden 
2018 og 2019. Vi har mulighed for at forsætte med dette eller hæve det til 1,0 årsværk i den 
kommende 2 årige periode. 
 
FUs indstilling er at FDF fortsætter to år mere i projektet. Der skal i den periode arbejdes 
på at gøre projektet mere bæredygtigt/selvstændigt ift. afhængigheden af partnerskaber. 

INDSTILLING 

Det indstilles at HB beslutter at FDF kan forsætte arbejdet med Hele Danmarks 
Famileklub i 2020 og 2021. 
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SAGSFREMSTILLING 

STATUS 
Antal opstartede klubber i FDF fra marts 2018 til nu (Projektstart) er 9 i alt: 

• Esbjerg, Treenighedskirken – i gang med 4. sæson 
• Sønderborg, Ringbakken – i gang med 3. sæson 
• Frederiks – i gang med 3. sæson 
• Toftlund – i gang med 3. sæson 
• Løgstør – i gang med 2. sæson 
• Middelbart – starter snart med 1. sæson 
• Stenderup-Krogager – i gang med 1. sæson 
• Buddinge – kørte 1 sæson 
• Hjørring – kørte 1 sæson 

 
Buddinge og Hjørring er lukket ned efter en sæson (½ år), fordi der ikke var familier nok.  
 
Derudover er der 1 klub, som spirer i Aabenraa, men hvor der lige mangler 2 frivillige.  
 
Antal familier, som har været igennem: 122 familier har tilmeldt sig familieklubberne i FDF-
regi. Derudover er der viden om, at familier er dukket op og har været med uden at være 
tilmeldt via hjemmesiden.  
 
FDF-koblinger 
Klubben i Treenighedskirken i Esbjerg er lykkes med at få 2 familier med i kredsen, og 1 
voksen er trådt ind som leder i FDF. 
  
Klubben i Toftlund har fået to piger med ind som væbnere i kredsen.  
 
I Middelfart er der en voksen fra en klub (ikke startet af FDF), som er trådt ind som ny le-
der i FDF-kredsen og nu starter en Familieklub op i samarbejde med FDF-kredsen.  
 
Både i Frederiks, Løgstør, Stenderup-Krogager, Hjørring, Treenighedskirken og Toftlund er 
man lykkes med at rekruttere frivillige voksne til klubben, som ikke har haft tilknytning til 
FDF. Det er en styrke, fordi det udvider FDF-kredsens netværk af voksne. 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Partnerskabsaftale fra 2017 

 


