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0 Velkomst og sang 
 

    

1.0 Protokol     
1.1 Referat fra seneste HB-møde O   x 
 Spørgsmål til seneste referat 

 
Iab 
 
1.2 Fastsættelse af dagsorden B    
 Eventuel optagelse af ekstra punkter. 

 
Iab 
 
1.3 Årshjul O   x 
 Se opdateret udgave i SharePoint. 

 
Temaerne om samvær og tro er flyttet. 
 
1.4 Siden Sidst O    
 Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde. 

 
RAP orienterede: 
Landslejr  

- Der var rigtig god energi på lejren. LLU er kommet godt hjem og tager snart hul på 
evalueringen. 

- På trods af stor travlhed på lejren, var der få kredssager. 
- Landslejren fylder stadig. Særligt bogholderiet oplever landslejrtravlhed. 

 
Arrangementer 

- Arena samling: Der er stor opbakning men for få tilmeldte til Arenasamling. Samlingen 
er derfor aflyst. 

- Instruktørkuset, som normalt afholdes i efteråret, skubbes. 
- Til Landsmødets gudstjeneste kommer Roskildes nye biskop og afholder prædiken. 
- Seniorfestivallen bliver STOR. Der er 400 flere tilmeldte end sidst, på nuværende 

tidspunkt.  
 
Administrativt: 

- Landslotteriet er startet op. 
- Kursustilmeldingerne er i luften nu sammen med et flot kursuskatalog 

 
KKR orienterede 

- Der har været møde i Global Fellowship. Ane Kolby kunne ikke sidde længere og Kim er 
derfor blevet valgt. 

- Kenneth Skytte fra International Forum og Camilla Højer Svendsen fra Globus deltog, 
for at lave aktiviteter og oplæg om verdensmål.  

 
AKB orienterede 

- Anna var på besøg til den officielle reception på Spejdernes Lejr. Der kom mange 
spørgsmål om hvornår FDF vil deltage. Det overraskede.  

 
1.5 Status fra HBs Arbejdsgrupper og 

Kontaktpersoner for Arena 
0    
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Orientering 
Arbejdsgruppen vedrørende nyt medlemssystem 

- Selvom der har været Landslejr, er der blevet testet medlemssystem i stor stil over 
sommeren. Der er ca. 25 frivillige testere, der er i gang med at teste opsætningen og at 
finde huller i migreringen af data fra Carla. 

- Planen er stadig at gå i luften start oktober.  
- 100 kredse har allerede meldt ind at de vil bruge kontingentsystemet til opkrævning i 

efteråret. 
 
Arena 

- Mærkeudvalget har holdt møde. Udvalget mangler en formand og ingen af de de 
eksisterendene medlemmer ønsker opgaven. Rollen bliver slået op i en nyhed på 
FDF.dk 

 
Landsdele 

- I Landsdel 6 har der været møde om forslag til Landsmødet. 
 
2.0 HB Dagsorden     
2.01 Besøg af Skoleforum D   x 
 Kort orientering fra skolerne og debat om potentiel udvidelse af skolefamilien. 

 
Orientering 
DF takkede for besøget. Det er dejligt at se repræsentanterne fra alle skolerne. 
 
Skoleforum har drøftet et princippapir. Helga Kolby orienterede om drøftelsen: 

- Det har af flere gange været diskuteret, om der var det rette antal skoler.  
- Det er centralt at skolerne har et stærkt fællesskab og familieskab.  
- I 2018 var der en drøftelse mellem skolerne og HB omkring udvidelse af 

skolefællesskabet. I dag er to skoler dog lukket og er faldet ud fra og fællesskabet er 
mindre end det har været.  

- Lige nu vil være et godt tidspunkt at udvide, da tiden er gunstig. Alle skolerne er fyldt 
op og der er derfor ikke anledning til konkurrence omkring elevoptag.  

- Der er et grundlag som skal være i orden, før en skole kan indlemmes i ’familien’. De 
skal selvfølgelig selv ønske at indtræde ikke kun i FDF, men også i fællesskabet 
skolerne imellem. Skolen skal også have et kristent livs- og menneskesyn.  

 
HB debatterede og vedtog principper for udvidelse af FDFs skolefællesskab, med følgende 
ændringer: 

- Retningslinjer streges i overskriften. 
 
2.02 Forslag fra Legeudvalget - samarbejde med 

Gerlev Idrætshøjskole 
B   x 

 Legeudvalget og Gerlev ønsker at indgive en fondsansøgning om  
et projekt for en endnu bedre Legedatabase. 

 
HB besluttede at gå videre med samarbejdet til næste fase, med følgende 
opmærksomhedspunkter: 

- Forretningsmodellen belyses yderligere 
- Ansøgningen skal have en tydelig kobling til strategien jf. retningslinjer for fonds- og 

partnerskaber 
- FDFs legesyn skal komme til udtryk i de artikler, der lægges på legedatabasen. 

 
2.03 Kvartalsopfølgning Q2 O   x 
 Budgetopfølgning for årets første 7 måneder er vedlagt som bilag. 
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Orientering 
EG orienterede 

- Landslejren estimerer pt. et underskud på 1,3 mio, mod 800 tkr. budgetteret 
- IT-driften vurderes at gå over budget, bla. grundet Medlemssystem og andre 

omlægninger i IT-setuppet. Medlemssystemet vurderes at holde sig inden for sin egen 
budgetramme. 

 
Kommentarer og spørgsmål 
Hvor er de største riscici i forhold til likviditeten? 

- Likviditeten er normalvis lav i august måned. Den er dog tilbage på retmæssigt niveau, 
når DUF tilskud kommer ind i november. Der holdes et vågent øje med likviditeten i de 
kommende måneder. Der bliver muligvis et behov for at udvide kassekreditten fem mod 
november 

 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
2.04 Bedre økonomi for FDFs hovedkontor B   x 
 Behandling af forslag på baggrund af ekstern analyse og afstemme LM-behandling. 

 
Orientering 
PJ orienterede 

- Som det fremstår i indstillingen til bilaget, indstilles der til at den nuværende udlejning 
ændres fra lejrskoler til kontorbrug. 

- I den forbindelse vil det være nødvendigt at nedlægge GEÅ-ordningen, i den model vi 
kender fra i dag, da deres arbejdsområde primært drejer sig omkring lejrskoleudlejning. 

- I scenarierne omkring frasalg vil der stadig være en negativ drift. Scenariet er derfor 
ikke relevant.  

- Investeringen i etape 1 vil løbe op i 20 mio.  
- Etape 2 omhandler 2. og 3. sal. Her kan det også vælges at renovere hele bygningen, 

både indvendigt og udvendigt. Dette vil løbe op i cirka 28 mio, dog forventes 
tilbagebetalingstiden at være hurtig. Dette er dog først et projekt, som forekommer 
efter etape 1. 

- Etape 1 forventes at kunne færdiggøres primo 2025.  
- Der skal igangsættes en dialog med husets medarbejdere, omkring ønsker til bygningen.  
- Arbejdsgruppen bør inviteres til en afsluttende samtale omkring projektet. 

 
Spørgsmål og kommentarer 
Det er FU der indstiller. Har I nogle yderligere kommentarer? 

- Det er ifølge rapporterne fra DEAS ikke relevant at sælge, da det ikke skaber en positiv 
driftsøkonomi. 

- Vi har ikke været meget nede i debatten omkring GEÅ-ordningen. 
- Der har dog i længere tid været en oplevelse af indholdet i GEÅ-stillingen er blevet 

udvandet. Man kan dog med fordel se på hvordan vi kan skabe GEÅ-stillingerne andre 
steder i Landsforbundet. 

 
Selvom FDF normalt ikke er meget risikovillige, er der jo altid risici forbundet med 
investeringer. Vi skal dog turde at have arbejdende kapital. 

- Risikovilligheden sidder både i lånet, men også i at man kan leje lokalerne ud. Over en 
langvarig periode vil der altid være en tid med vakance.  

 
Arbejdet med hovedkontoret blev startet for at forbedre Landsforbundets økonomi. Det mener 
jeg ikke vi gør ved at gældsætte Landsforbundet yderligere. Vi er landet et andet sted end vi 
havde ambition om, da vi igangsatte arbejdet.  
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- Udgiften til at have en bygningsmasse vil altid være der. Det vil være en dårligere 
forretning at flytte til en mindre bygning. Vil vi have en endnu bedre drift skal der være 
endnu mere udlejning. 

- Har man en holdning om at man ikke må gældsætte Landsforbundet, kan det ideologisk 
set give mening. Man kan dog dermed ikke få en bedre drift ved at gå den vej. 

- Ejendomsværdistigningen er en hel central årsag til at beholde en bygning centralt i 
København. 

 
Kan det virkelig være sandt at 2. og 3. sal ikke skal renoveres for at kunne udlejes? 

- Ja. Det er casens fundament. 
 
Hvad er argumentet for at dele det op i to etaper, frem for at ordne det hele på én gang?  

- Det kan give mening, hvis der er en besparelse. Ved at dele det op i to etaper får man 
dog et case-eksempel til senere brug. 

- Det vil give god mening eventuelt at inkludere etape to, da en langvarig byggeproces på 
to etaper kan drænende for medarbejdere og ledelse. 

 
Er lånescenariet justeret i forhold til den nuværende rentesats? 

- Nuværende 
 
Der var et ønske om at undersøge muligheden for at oprette GEÅ-stillinger på Sletten. 
 
Kan der stadig holdes eksempelvis HB-møder på Rysensteen, hvis det bygges om? 

- Ja. Det vil stadig være muligt. Så skal overnatningen naturligvis løses på anden vis, 
hvilket dog ikke ødelægger hele den økonomiske case. 

 
Vi har gjort hvad vi kunne, for at afsøge alle muligheder. Vi har både haft interne 
arbejdsgrupper og eksterne rådgivere inde over. 
 
Der er en væsentlig pointe i at huske på prisændringerne på byggeprojekter. Mange projekter 
bliver ikke 25, med op imod 50 % dyrere end estimeret. 

- Der bliver ytret en bekymring omkring timingen.  
- Det havde sikker været bedre at starte et byggeri for fem eller seks år siden. Det er dog 

ikke den virkelighed vi står i. 
 
Risikoen ved et frasalg vil sandsynligvis være endnu større, når vi ser ind i et usikkert marked. 
 
Det er en svær beslutning, men en ikke-beslutning vil også være en svær beslutning. Vi står 
ved en skillevej, hvor der skal gøres noget. 
 
Er der et indblik i fondsverden? Er det muligt at hente en del af de 20 mio andre steder fra? 

- Det vurderes som udgangspunkt ikke interessant for fonde at støtte renovering til 
kommerciel kontorudlejning i indre by. 

 
Det er en rigtig svær opgave. Vi kunne dog forud for sidste Landsmøde alle mærke ’kniven for 
struben’. Vi blev ved med at skære og kæmpede for at holde Landsforbundet på det niveau vi 
kender. 
 
Vi løfter i dette scenarie økonomien med 1,3 mio. Der er mere end vi håbede på, da vi startede.  

- Vi ændrer selvfølgelig ikke hele Landsforbundets økonomi med et trylleslag, men det er 
heller ikke meningen. Når vi taler om Rysensteen kan vi kun arbejde inden for den 
ramme vi har. 
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Arbejdet med hovedkontoret har været en kæmpe rejse. Vi skal huske hvorfor vi gik ind i den 
her samtale. Det er dog lige nu ikke en mulighed ikke at gøre noget. Vi bliver nødt til at følge 
indstillingen. 
 
Kunne man eventuelt lave et forprojekt, for at øge sikkerheden omkring projektet? 

- Det informationsmateriale vi lægger ud, skal være godt. Så kan vi fint formidle det vi 
gerne vil. 

- For hvert år vi venter, vil vi stå med en dårligere økonomi end vi vil ved at gennemføre 
projektet.  

 
Det blev drøftet om punket udelukkende skal behandles sammen med budget på landsmødet 
og om det dermed kan få den opmærksomhed emnet er berettiget til.  
 
Et flertal i HB besluttede at Rysensteens nuværende udlejningsprofil ændres fra lejrskoler til 
kontorudlejning for at øge indtægtsgrundlaget iht. indstillingen. FDF bliver selv i kælderen og 
stuen. Det vil samtidig betyde, at der over tid ikke længere vil være brug for GEÅ-medarbejdere i 
den model, som vi kender det i dag. 
 
På LM22 omtales processen i beretningen (skriftligt og mundtligt) og der vil under budget blive 
afsat midler til investering i konkret projektering af renovering af kælder, stue og 1. sal. Der 
udsendes derudover en særskilt nyhed om beslutningen som opfølgning på HB-mødet. 
 
2.05 LM22: Forslag til budget for landsforbundet 23-

24 
D   x 

 Udkast til samlet budget for landsforbundet 2023-2024 fremlægges til HB's 
førstebehandling. 
 

Orientering 
EG orienterede 
Posterne og indholdet i sagsfremstillingen blev gennemgået.  
 
På indtægtssiden indebar dette 

- Kontingentet er opjusteret med 10 kr. pr. år til 420 i 2023 og 430 i 2024 ligesom 
medlemstallet som drøftet tidligere er opjusteret med 100 medlemmer pr. år. 

- Ifm. DUF-tilskuddet Er det indregnet at vi kommer over 300 tilskudsudløsende 
lokalforeninger igen med udgangen af 2023 – med virkning for tilskudsåret 2024. 
Ydermere er der regnet en generel stigning på tilskuddene på 1,5% som følge af den 
inflationssikring, der er indbygget i udlodningsloven. 

- 55Nord er indregnet til et overskud på 500 tkr. pr. (250 tkr. til FDF) år i 23 og 24, hvilket 
er i overensstemmelse med det KFUM-Spejderne har indskrevet i deres budget til 
landsmødet i september.  Om dette holder stik, forekommer meget usikkert. 

- Stævner og Lejre Er budgetteret til et overskud på samlet set 50 tkr. med baggrund i en 
drøftelse af at familielejren gerne må give et lille overskud. Derudover har 
Væbnermesterskabet og Seniorfestivalen de senere år præsteret fine økonomiske 
resultater. 

 
På udgiftssiden indebar dette 

- Lønninger er fremskrevet med 2%. Om det er nok til at holde trit med 
reallønsstigningerne er usikkert. 

- Ambition og udviklingsmål er budgetteret med 200 tkr. i 23 og 400 i 2024 
- Kredsstartsprojektet er derudover pt. indregnet med de samme tal, som er 

fremlagt for to år siden. Vi afventer et oplæg fra styregruppen på dette, 
herunder på udsigterne til den eksterne funding til projektet, hvor der ifølge den 
oprindelige plan skulle rejses 1 mio. kr. om året begyndende fra 2023. 
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- Medierne er indregnet med en bundlinje på 1,15 mio. kr. jf. oplægget til 
medieomlægning. Dette er ekskl. afskrivninger på en ny hjemmeside, der er indregnet 
som en ekstraordinær investering igen i 2023 og med afskrivninger fra og med 24. 

- Rysensteen er pt. indregnet til tilnærmelsesvis normal drift i 23 og 24. Dette skal evt. 
tilrettes jf. punktet om bedre økonomi for hovedkontoret 

- Slettens budgetter er pt. indregnet med et driftsbudget på 131 tkr. i 23 og et mindre 
overskud på 61 tkr. i 24. Dertil kommer ekstraordinære anlægsinvesteringer i 2023 på 1 
mio. kr. hvoraf flere er udskudt fra indeværende budgetperiode. Budgettet afventer 
fortsat politisk behandling i Slettens bestyrelse. 

- Kursusvirksomhed er pt. budgetteret med 200 tkr. i 2023, hvoraf de 50 tkr. er flyttet fra 
den tidligere midtvejsdebat til det store nye lederkursus. I 2024 er der regnet med 
normal kursusdrift på 150 tkr. igen. Det bemærkes at dette de facto vil betyde at 
kursuspriserne skal hæves mere end de normale 2% for at holde trit med 
prisudviklingen i øvrigt. 

- Medlemsservice er indregnet i en selvstændig budgetlinje under service og 
administration iht. det i maj godkendte etablerings- og driftsbudget 

 
Punktet omkring Hovedkontoret er ikke regnet ind i budgettet endnu. 
 
Kommentarer og spørgsmål 
Det bliver fortalt at der ikke er pålagt ekstra udgifter i forhold til inflation. Hvordan kan det 
være? 

- Der er indlagt en større kontingentstigning, end der ellers ville.  
- Der kommer endvidere uvægerligt til at være prisstigninger på kurser, udleje og så 

videre 
 
Der er en vigtig kommunikationsopgave omkring prisstigningen på kontingentet. Kredsene må 
sætte deres kontingent tilsvarende op. 
 
Budgettet har taget højde for at der ikke kommer en øget indtægt. Der er dog ikke taget en 
alvorlig samtale om udgiftssiden. 
 
Der er en svær samtale, der muligvis skal tages i forhold med nogle af de arrangementer der 
giver overskud. Kan det muligvis være større arrangementer der bidrager med økonomi til 
kurserne? 

- Det kræver en fortælling og en anerkendelse til de arrangementer som kan være med 
til at løfte de andre. Men tiden er ved at være moden. Vi skal også turde tjene penge på 
f.eks. en Landslejr. 

- Vi skal huske på at de arrangementer der tjener penge også bliver ramt af 
prisstigninger. 

- Der er en ulighed i at arrangementer der ikke kan opnå kommunale tilskud skal 
finansiere arrangementer der godt kan. 

 
Vi har et udviklingsmål om nye kredse. Det er dog værd at formidle til kredsene, at de nye 
kredse ikke betaler kontingent og derfor skal stigningen i antal medlemmer komme fra de 
eksisterende kredse. 
 
Hvordan kan de øvrige store arrangementer i 22 risikere at udvande vores 
momskompensation? 

- Det er en fast pulje som bliver delt ud og ikke en direkte tilbagebetaling af moms. 
Risikoen forsøges afdækket. 
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Vi kan også vælge at gå en vej, hvor vi vælger at tjene penge på de ting vi er gode til. Der kunne 
eksempelvis være GEÅ-medarbejdere på Sletten, som udbyder teambuildingaktiviteter 
kommercielt.  

- Der er forskel på kortsigtede og langsigtede muligheder for indtjening. Det er 
fuldstændig sandt, men det er ikke noget vi vil kunne igangsætte inden landsmødet.  

 
Giver det mening at omlægge landslotteriet, så man vil kunne sælge skrabejulekalendere?  
 
Vi ved ikke meget om hvor prisfølsom kursusdeltagelsen reelt er. Det er enormt svært at spå 
om priselasticiteten for kurserne.  
 
Er det muligt at lave en prisdifferentiering af kurserne, efter om kommunen yder tilskud eller 
ej? 
 
Det er centralt at være tydelig, når vi fortæller på Landsmødet hvad tallene indebærer.  
 
HB drøftede budgetforslaget og kom med ønsker og input frem mod den endelige behandling i 
september. 
 
2.06 Medieomlægning B   x 
 Behandling af forslag fra arbejdsgruppe og beslutning om omlægning af FDFs medier. 

 
Orientering 
RAP orienterede 
Arbejdsgruppen har arbejdet godt og efter planen. Der har været et benspænd om, at der ikke 
må bruges flere penge og der skal inkluderes flere frivillige. 
Forslaget som det ser ud nu er 
 
Numlinge – ingen aktivitet 
Puslinge og Tumlinge – Sille og Sigurd fortsætter. 
Pilte – Har i dag Flux, som stopper. Der bliver nedsat et pilteudvalg, der skal arbejde med et 
pilteunivers på video og lyd. 
Væbner – Har Flux i dag, som stopper. Hun har nogle sociale apps på sin telefon, som hun 
egentlig ikke er gammel nok til at bruge. Det ændrer dog ikke på at hun er der.  
Seniorvæbner og senior – Disse slåes sammen. De får nu Bluz, som stopper. De må gerne være 
på de fleste sociale apps og her vil de kunne tilgå indhold. Dette indhold skal skabes sammen 
med andre unge. 
Voksne – De bruger sociale medier, nogle mere end andre. Lederen samtænkes med det 
nuværende nyhedsinhold på FDF.dk 
 
Kommentarer og spørgsmål 
Arbejdsgruppen har lavet et godt stykke arbejde, som bør igangsættes. 
 
Videoer er fremtidens medie. Dejligt at se vi er med herpå.  
 
Der mangler et medieudbud til de 11-12 årige. Det er ærgerligt. Måske pilteuniverset kan 
udviddes?  
 
Kan man gøre noget i forhold til at byde nye væbnere velkommen, så de ikke føler at de mister 
et udbud? 
 
Er materialet til pilteuniverset fysisk eller kun digitalt? 

- Det er rart at piltene får noget fysisk, der viser dem at FDF også er mere end hvad der 
er i kredsen. 
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Sille og Sigurd bliver i dag også brugt mange steder til agitationsmateriale. Kan man gøre det 
mere egnet til dette formål? 
 
Når der skal produceres indhold til væbnere, er det centralt at der bliver produceret til 
aldersgruppen, så de ikke skal se det samme som seniorvæbnere og seniore. 
 
Er det realistisk at Lederens redaktion producerer indhold til kursuskataloget? 

- Det vil man uden problemer kunne. Det handler om at rekruttere til formålet.  
- Kursuskataloget forsøger også at indramme overgangen mellem ung og leder. 

 
Vi bør gå all in på digitalt indhold fra Lederen, men det skal ikke blot være en PDF-fil der går 
ud. 

- Det er uundgåeligt at gå den digitale vej, hvor man også kan dele artikler. Vi skal dog 
også huske at der er forskel på den gruppe voksne der læser Lederen i dag og den 
gruppe der læser Lederen i fremtiden.  

 
Når vi inddrager og ansvarliggør unge i vores indhold på medier, løfter vi også et kæmpe 
samfundsansvar og samfundsengagement.  
 
Der blev taget en generel debat om formen på FDF Lederen 
Der er et ønske om at kunne dele artikler nemt og effektivt ud på sociale medier. 
 
Det er ikke et spørgsmål hvor vidt ledere skal blive digital, men hvornår. Redaktionen skal 
vende sig til den nye form. 
 
Det er centralt at vi ikke laver om på oplæg, som frivillige arbejdsgrupper har lavet. Deres 
anbefalinger bør vi lytte til.  
 
FDF Lederen kan tænkes bredere, end det gør i dag. Man kan lave en digital understøttelse ved 
hjælp af blandt andet video og podcastformat. 
 
HB godkendte omlægningen af FDFs medier i henhold til forslaget. 
 
2.07 Arenaudvikling B   x 
 HB skal behandle udkastet for ny struktur for FDFs arena 
 
HB debatterede emnet og genoptager emnet på et møde efter landsmødet. Arenaen inddrages i 
arbejdet.  
 
2.08 Nuværende udviklingsmål B   x 
 Mundtlig orientering om status og beslutning vedrørende kredsstart.  

 
Orientering 
 
Der blev kun givet orientering vedr. udviklingsmålet “Flere kredse.” 
LN orienterede 

- Der er 10 initiativer, som er vokset op på Landslejren. 
- Landslejren var et godt skridt på vej mod en kulturforandring. Flere har været inde i 

teltet fordi de gerne vil starte noget, og i den forbindelse søgte råd og vejledning.  
- I forhold til mobilisering er sigtekornet nu rettet mod Folkekirken.  
- Der er lavet forskellige videoer, både kredsstartsguide og explainervideo. 
- På fondssiden er der skiftet spor. Det har ikke været muligt at finde ét stort beløb. 

Derfor afsøges der nu en række mindre beløb. 
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Spørgsmål og kommentarer til orienteringen 
Der er stor ros til indsatsen på Landslejr.  
 
Vi er nødt til at have fat i menighedsrådene og gøre dem bevidste om at de skal have et 
kirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Dette kan med fordel også gøres ved andre initiativer i 
Folkekirken.  
 
Det er nævnt i bilaget at nogle steder er mere konkurrenceudsatte end andre ved at være 
placeret tæt på f.eks. spejdergrupper. Vi har dog før set at der kan være flere synergieffekter, 
end udfordringer. 

- Det er helt sandt. Det ændrer dog ikke på at det kan fylde for mange initiativtagere.  
 
Spørgsmål og kommentarer til fondsarbejdet 
Det er godt med et fokus på at det er FDF-kredse og ikke en anden type børne- og 
ungdomsarbejde vi skaber. 
 
Når man taler med større fonde er det centralt, at vi er villige til også at vinkle vores 
ansøgning, så den passer ind i det fondene styrker.  
 
Hvor meget fylder migrantarbejdet i Folkekirken? 

- Det fylder meget der hvor der er en migrantmenighed.  
 
HB tog orienteringen til efterretning og godkendte det næste trin i fondsarbejdet i 
kredsstartsprojektet iht. indstillingen. 
 
2.09 LM22: Udviklingsmål 23-24 D   x 
 HB behandler udkastet til udviklingsmål for 23-24 

 
 
HB drøftede udviklingsmålene 
KKR vil gerne bidrage som medskriver på udviklingsmålet om puslinge. 
DF og UV vil gerne bidrage som medskriver på udviklingsmålet om engagerede voksne 
 
2.10 Orientering om uddannelse O    
 HB orienteres på mødet om uddannelse - specifikt for efterår 2023.  

 
Punktet er udskudt til et kommende møde. 
 
2.11 Tillægsanalyse B   x 
 HB skal forholde sig til om forespørgslen på at aflyse tillægsanalysen for indeværende 

periode.  
 

HB godkendte at tillægsanalysen lægges til side. 
 
2.12 Strukturevaluering – forslag til nye vedtægter 

for landsdelene. 
D   x 

 HB skal behandle udkastet til §10, som omhandler alt om landsdelene.  
 

HB debatterede udkastet med generelle kommentarer og ønsker til ændringer, som tages med i 
det videre arbejde med landsdelsledelserne. 
 
2.13 Forslag om mere sang og musik i FDF 

Forslag fra HB-medlem Ulla Visbech 
D   x 
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Orientering 
UV orienterede 

- Børn møder mindre og mindre sang og musik. Både i FDF, men også generelt. 
- Der bliver arbejdet med sang og musik i FDF på to forskellige måder. Nogen er 

eksperter på et bestemt område. Andre har musik som en del af deres tilbud, 
eksempelvis landslejr. 

- Det er endvidere centralt at man på det enkelte børnemøde møder nogen, som er 
interesseret i musik. Eksempelvis gennem vores sangbog march og lejr. 

- I nyere tid har der ikke været satset på musikken i FDF. 
- Det handler om at kigge på bredden og ikke kun det man selv er optaget af. Det kan 

eksempelvis være svært at gå op i sang, hvis der ikke er nogen der kan spille musik. 
- HB har før talt om events der kan samle, udenfor landslejroplevelsen. Her vil et 

musikarrangement kunne samle. 
- Vi skal have sat retning, ud af den snak vi før har haft. 

 
Kommentarer og spørgsmål 
Der er en enighed omkring præmissen. Der er dog en usikkerhed om hvor vidt oplægget har det 
rigtige svar. Det kan anskues at problematikken i højere grad skyldes manglen på oplagte 
samarbejder på tværs af musikarbejdet og udvalgsarbejdet, frem for arrangementer.  
 
Der var virkelig mange positive tilbagemeldinger på musikoplevelserne på landslejr. 
 
Er det et udviklingsmål vi er ude i, eller hvordan skal det forstås?  

- Ikke nødvendigvis. Det er ikke HB-bordet der skal udrette det. Der er dog behov for at 
nogen går sammen og tænker nogle tanker om musik i FDF. 

 
Musik er en vigtig del af vores DNA og det er vi alle enige om. Det er et område hvor børnene 
har godt af gode forbilleder. Det kræver nogle kompetencer.  
 
Musikken skal vokse derfra hvor kompetencerne og interessen er. Initiativet skal vokse nedefra 
og det skal vi understøtte.  
 
Hvordan kan vi gå vejen med at få udvalg og musikpersoner sammen for at skabe synergi? 
 
Det bør gøres af frivillige. Der er ikke ressourcer til andet.  
 
Det der bør være opgaven er, at vi gerne vil have flere i FDF der kan spille musik når vi synger. 
Et bud på hvordan man skaber det, bør være det vi sigter efter.  
 
Vi kan fint sætte en proces i gang, men det skal være inden for den afsatte udvalgsbevilling.  
 
HB kan vælge at nedsætte en frivillig arbejdsgruppe. 
 
Der er en generel opbakning til at lave noget omkring musik, men det skal igangsættes af den 
kommende hovedbestyrelse, da det kommer til at kræve deres energi.  
 
HB drøftede forslaget og kom med input. 
Der laves et forprojekt, som UV tager initiativ til. Forprojektet præsenteres i en ny HB-periode. 
Det er en kommende hovedbestyrelse, der beslutter, hvorvidt der er ønsker og ressourcer til at 
sætte arbejdet i gang. 
 
2.14 Ny formand for Internationalt Forum B   x 
 Indstilling til HB om hvilke navne der kan opfordres. 
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HB besluttede at bakke op om at opfordre den indstillede kandidat. 
 
2.15 Status på medlemspuljeansøgninger O   x 
 HB orienteres om Medlemspuljens ansøgere fra den indeværende periode.  

 
Kommentarer og spørgsmål 
Bliver dem der får afslag hjulpet videre? 

- Ja, det gør de. 
 
Vi skal være opmærksomme på, at vi deler ud til jubilæer. Det skal understøtte mere end blot 
en fejring.  

- Kredsene beslutter selv hvad overskrifter er på deres ansøgning, og af den grund er der 
flere jubilærer. Jubilærer er anledning til at gøre noget, men alle jubilærums-
arrangementerne der er blevet støttet indeholder langt mere end et klassisk jubilæum. 

 
HB tog orienteringen til efterretning 
 
2.16 Repræsentation i KFUMs sociale arbejde B   x 
  
HB godkendte at Ane Kolby Kristiansen får FDFs mandat i bestyrelsen for KFUMs sociale 
arbejde. 
 
2.17 LM22: Disposition til skriftlig beretning B   x 
 HB skal godkende disposition inden produktion 

 
HB godkendte dispositionen 
 
2.18 LM22: Budget og deltagerpris for selve 

landsmødet 
B   x 

 HB skal godkende budget og deltagerpris for arrangementet FDF Landsmøde 2022 
 

Orientering 
JKH orienterede 

- Der er lavet et budgetoverslag 
- Nyborg Stand havde varslet prisstigninger.  Disse blev heldigvis ikke til noget. 

 
Kommentarer og spørgsmål 
Den tekniske løsning vi har er rigtig flot og afviklingen er yderst professionel. Spørgsmålet er 
om vi har lavet et setup der er for stort. 

- Det tekniske setup der bliver lejet kan ikke nedskaleres. Det er de frivillige afviklere der 
får det til at se professionelt ud. 

 
HB godkendte budgettet og fastsatte deltagerprisen til 2.100 kr før rejserefusion. 
 
2.19 LM22: Forretningsorden B   x 
 HB skal behandle udkast til forretningsorden for FDF landsmøde 2022 

 
Orientering 
JHK orienterede 

- Sidst var vi igennem et par forretningsordener. 
- Denne gang bør det være nogenlunde fremkommeligt. 
- Det er foreslået at der opereres med en tilmeldingsfrist.  
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Kommentarer og spørgsmål 
Hvad gør andre organisationer omkring frister? Hvis man overholder betingelserne for at kunne 
stemme, bør man kunne være med. Det betyder dog ikke at man skal have forplejning. 
 
Der er opbakning til forretningsorden og fristen. 
 
HB drøftede og godkendte udkastet til forretningsorden og fastsatte endelig tilmeldingsfrist til 
landsmødet jf. udkastet til forretningsorden 
 
2.20 LM22: Øvrige mulige vedtægtsændringer B   x 
 Gennemgang af øvrige mulige vedtægtsændringer til fremlæggelse på FDF landsmøde 

2022 
 

Orientering 
JHK orienterede 

- KKR og JHK har gennemgået mulige vedtægtsændringer og prioriteret dem. 
- I forhold til årsmøde står nogle kredse i den situation at formanden ikke vil indkalde. 

 
Kommentarer og spørgsmål 
I forhold til punkt 13 bliver der fremført en pointe om at dem der repræsenterer landsdelen på 
landsmødet skal være de valgte. 

- Der er nogle praktiske foranstaltninger der gør at det kan være aktuelt. 
 
I forhold til virtuelt årsmøde bør punkt et om fordele og ulemper uddybes.  
 
Ved forslag fem er der tvivl om hvorvidt datoen er optimal. Måske den skal sættes senere.  
 
Ved punkt 5 bør det muligvis ændres til 10 % af medlemmerne. 
 
Ved punkt 5 er 10 % måske meget lavt? 

- Måske 25 % er et bedre tal? 
 
Der blev fremsat en pointe om at man bør være en ’lovlig’ kreds, for at kunne deltage ’lovligt’ i 
landsmødet. 

- Der er en risiko for at vi opfinder mere bureaukrati.  
 
HB drøftede de foreslåede vedtægtsændringer og kom med ovenstående input, ændringer og 
tilføjelser til det videre arbejde. 
 
2.21 LM22: Introduktion til HB ordførerskaber B   x 
 Afstemme hvordan HB skal fordele ordførerskaber til LM20 

 
HB besluttede at FU indhenter ønsker efter HB-mødet ønsker fra alle HB medlemmer og laver 
efterfølgende en fordeling 
 
3.0 Faste punkter     
3.1 Ledelsesorientering O   x 
 Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste nyhedsbrev er vedlagt som 

bilag. 
 

HB tog orienteringen til efterretning  
 
3.2 Referat fra seneste FU-møde O   x 
 Referat fra møde i forretningsudvalget den 10. august 2022 er vedlagt som bilag. 
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Referatet blev taget til efterretning 
 
3.3 Næste møde B    
 Opsamling på dette HB-møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet med henblik 

på næste HB-møde. 
 

- Ungdomsrepræsentanterne deltager 
- Der er en debat om bæredygtighed med Globus og samfundsengagementsudvalget. 

Opmærksomhed på at samfundsengagement også står for weekenden for 
ungdomsrepræsentanterne. 

- Indkomendene forslag fra kredse 
- HB studietur 
- Konkret budget for sletten 
- Godkendelse af formand for mærkeudvalget 
- Mundlig beretning 
- Samværspolitik 
- Landsmødegæsteliste 
- Landsmødeevaluering 
- Strukturevaluering 

 
3.4 Eventuelt O    
 

- Der skal udarbejdes et kandidatforløb før HB-valg. 
- Har der været en beslutning om hvordan FDF Hovedbestyrelsens Facebookside bliver 

brugt op til valg? Den bruges som indtil nu til møder og repræsentationer i HB-regi.  
- UV og KKR deltog i begravelse af Erik Hybel. Det var meget fint og summede af FDF. 
- UV har to jubilæer i den kommende tid.  

 
3.5 Kommunikation efter HB-mødet B    
 Koordinering af hvilke historier og kommunikationshandlinger der skal laver på 

baggrund af mødet. 
 

DF står for nyheden efter mødet. 
 

 


