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HB-Møde: Maj 2021

LLU Besøg og debat om frivillighed
RESUMÈ
LLU besøger HB-mødet til maj. Det blev besluttet ved justering af kommissoriet tilbage i
januar 2021. Der er afsat 2 timer til besøget, som består af 2 dele på hver 60 min.
Del A
1.
2.
3.
4.

Velkomst ved HB
Status fra LLU
Debat om corona og Landslejren i 2022
Orientering om landslejrens budget

Del B - Debat om Frivillighed
Denne del har været udsat pga. corona. I maj 2020 på et online møde drøftede HB og repræsentanter fra LLU de mere økonomiske sider af medarbejderbetaling. Dengang gav HB
opbakning til LLUs oplæg, som blandt andet betyder at man bevarer prisstrukturen, hvor
alle på landslejren betaler samme pris (lige vilkår for alle).
Sagsfremstilling indeholder en mere detaljeret plan for besøget.
Der er et baggrundsbilag (man kan vælge at læse) i form af en Motivations- og anerkendelsesrapport som Spejderne har lavet i forbindelse med deres planlægning af Spejdernes Lejr
2022. Se eventuelt side 15 med holdninger og side 23 med konklusion.
INDSTILLING

HB tager orienteringer og debat til efterretning
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SAGSFREMSTILLING

Del A (60 min)
1. Velkomst ved HB (DF)
Kort intro til hvad HB har arbejdet med siden landsmødet.
Bemærkninger om justeret kommissorium og strategi + opgaven med 120 års fødselsdag
2. Status fra LLU (SS)
Status og opdatering til HB på hvor LLU er og hvad fokus i den kommende periode særligt
vil være.
3. Debat om corona og Landslejren i 2022
HB og LLU drøfter om/hvordan man anser det realistiske i at gennemføre landslejren i
2022. Dette sker indledningsvist mindre grupper og med fælles opsamling. Der vil være
plads til at dele usikkerhed, opmærksomhedspunkter og tvivlsspørgsmål.
Grundspørgsmålene er:
• Kan det overhovedet lade sige gøre at afholde en lejr for over 10.000 næste sommer?
• Hvilken slags lejr kan man mon gennemføres?
• Hvordan kan der skabes motivation i en usikker tid
Der skal ikke besluttes noget her til maj. Til august mødes HB og LLU igen for at godkende
budget og dermed tage endelig stillig til, om FDF satser økonomisk på en landslejr i 2022.
4. Orientering om landslejrens budget
Kort præsentation af et opdateret budget og hvilke forudsætninger der ligger bag (Emil G +
Simon S)

Del B (60 min) – Debat om frivillighed
Fælles debat om frivillighed og frivillighedskultur på landslejren, særligt om medarbejdere.
Dette har været udskudt fra tidligere møder pga. bl.a. corona. I maj 2020 gav HB opbakning
til oplæg fra LLU omkring disse punkter:
• At bevare prisstrukturen, hvor alle på landslejr betaler samme pris (lige vilkår
for alle)
• At skabe bedre forhold for medarbejdere (tilgængelighed af fx bad, kae, behagelige mødesteder)
• At løsningen på udfordringen ikke er gratis varer til medarbejdere fra udvalg
• At øge kredsenes bevidsthed om, at alle voksne skaber landslejr sammen - ledere på kredspladsen og ledere, der er medarbejdere. Alle voksne er vigtige.
• HB og LLU vil sammen opfordrer til, at kredse giver samme økonomiske grundlag
for ledere og for medarbejdere.
• At LLU i de tilfælde hvor medarbejdere/medarbejdergruppe ikke vil betale først
tager dialog om det vigtige i at bidrage til fællesskabet, derefter (hvis det ikke
virker) finder en konkret løsning i de enkelte tilfælde.
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På dette HB-møde skal vi tage en debat om nogle dilemmaer i vores kultur omkring frivillighed og medarbejdere. Det er en kvalificerende samtale, som kan lede frem til en udarbejdelse af en frivillighedspolitik der kan vedtages sammen med budget. En politik som
både LLU og HB kan tage afsæt i, når debatten omkring medarbejdere og betaling natuligt
kommer i et landslejrår.
På HB-mødet deles vi i 4 grupper og disse vil rotere rundt mellem 4 debatstationer med
disse emner:
1.

Kan vi kræve at alle kredse stiller med medarbejdere til små og store opgaver under
lejren?

2. Bedre forhold (kage, kaffe, bad, lejreområde…) for medarbejdere – kan man gøre for
meget? Eller sagt på en anden måde: Kan ”backstage” blive for luksus?
3. En medarbejdergruppe på 20 personer kræver 50% reduktion på deltagerprisen og
transporten til lejren dække. Hvad skal LLU sige til dem?
4. Kan vi købe os til hjælp for opgaver der ikke længere kan dækkes eller vi kun delvist
kan findes frivillige medarbejdere til? Hvis Ja – er det så FDFere der skal have tilbuddet først eller må betalte ydelser kun udbydes til andre foreninger/firmaer.

BILAG
1.

Baggrundsbilag (Det behøver ikke blive læst): Motivations- og anerkendelsesrapport
som Spejderne har lavet i deres planlæggelse af Spejdernes Lejr 2022.
Se eventuelt side 15 med holdninger og side 23 med konklusion.

