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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 
 

Mødedato: 26.-27. august 2016   

Vært: Anna Vistesen 
 

Mødetid:  Fredag kl. 19.00 - lørdag kl. 15.00  

Referent: Christina Gro Hansen 
 

  

Andagt: Per Albert Bergmann 
 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN: 
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), 
Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Per Albert Bergmann (pb), Amalie Kyndesen (ak), Marianne Thisgaard (th), 
Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen (eba)  
 
LEDERGRUPPEN: 
Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjøtt Kjær (bsk), 
Morten Krogsgaard (mk). 
 
STABEN: 
Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Sara Springborg (ssp), Mette la Cour (mlc), Simon 
Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln) 

 
Sted: Rysensteen 
 
Beskrivelse: 

 
Dagsorden er tilgængelig på FDF.dk ugen op til mødet. 
Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen fredag i ugen før. 
 
Mødestart lægges så det med al rimelighed er muligt at komme fra den anden ende af landet.  
 
 

Program: FREDAG  
19.00: HB-møde 
22.30: natmad 
 
 
LØRDAG  
07.30: morgenmad 
08.30: andagt 
08.45: HB-møde med  
           ungdomsrepræsentanter 
09.15: HB-møde 
12:00: frokost 
12.45: HB-møde, temadebat 
14.00: HB-møde 
14.15: HB-møde med Myanmar udvalg 
15.30: tak for denne gang 
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Dagsorden, HB-MØDE 

1. Protokol  
          

 
1.1 Referat fra sidste HB-møde 

 
Referat er mailgodkendt. Eventuelle bemærkninger noteres her. 
 
Iab. 
 

 
1.2 Fastsættelse af dagsorden 

 
Eventuel optagelse af ekstra punkter.  
 
Iab. 
 

 
1.3 Årshjul 

 
HBs a ̊rshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. 
Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder.  
 
Iab. 
 

 
1.4 Siden sidst 

 
Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de væsentligste sager, 
der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. 
 
FDF er nu tilbage i fuld sving, efter der har været lukket ned efter landslejren.  
Der kigges frem mod landsmødet, og der vil i efteråret blive arbejdet med evaluering af landslejren på 
forskellig vis. 
  
2. HB-dagsorden 
 
Fredag 19.00 - 22.30 
 

 
2.1 Udviklingsmål LM 2016 

 
Gennemgang af de to u-mål. 
 
JKK præsenterede punktet. 
IKN refererede fra arbejdsgruppens arbejde. Der har været en god proces, og gruppen synes selv, 
resultatet hænger godt sammen. Landsdelsledere er blevet hørt, og de er meget glade for at blive hørt. 
De minder om, at vi skal huske kredsvirkeligheden, og den forskellighed der er rundt om i landet.  
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Indstilling 
HB skal godkende forslag til udviklingsmål og motivation 
 
Arbejdsgruppen genbesøger dokumentet for at få forslag til handlinger reflekteret ind i motivationen. 
 
 

2.2 Værdigrundlag 
 
På baggrund af tidligere behandlinger i HB og efterfølgende arbejde i den nedsatte arbejdsgruppe præsenteres 
nu et forslag til landsmødet til en afløser for værdigrundlaget. 
 
JKK motiverede punktet herunder brug af begrebet ståsted som erstatning for værdiggrundlag. 
 
Indstilling 
HB skal godkende teksten til FDFs ståsted/værdigrundlag.  
Landsmødeforslag med motivation godkendes endelig på september mødet. 
 
De små rettelser skrives ind, og dokumentet fremlægges igen på næste møde til vedtagelse.  
Ambitionsteksten medtages i teksten.  
HB skal vedtage brug af begrebet ståsted eller værdiggrundlag. 
HB besluttede at de ønsker at FDFs værdigrundlag fjernes fra vedtægterne fremadrettet uanset hvilket 
værdigrundlag vi står med efter LM. 
 

 
                         2.3 Landslejr 2016 
 
Første drøftelse i HB om den netop overståede landslejr.  
Præsentation af processen i HB med evaluering af LL2016. 
 
JKK satte rammen for evalueringen, der er HBs egen første lidt spontane evaluering.  
MKH præsenterede kort evalueringsprocessen fra nu og til januar.  
HB drøftede deres umiddelbare indtryk fra lejren. 
 
Bilaget er til orientering. 
Bilaget er åbent. 
 

 
                          2.4 Udvalg 
 
2.4.1: Socialudvalg, indstillet Simon Kangas Larsen 
2.4.2: Kristendomsudvalg, indstillet Anna Korsgaard Berg 
2.4.3: Orientering om møder med udvalgsformænd august 2016 
 
Godkendelse af formandsemner. 
 
Der vil herefter blive udarbejdet kommissorier til de to nye udvalg på forskellig vis for at prøve nogle 
forskellige metoder af.   
 
Indstilling 
HB skal godkende formænd for social- og kristendomsudvalg. 
 
HB godkendte de to nye formænd. 
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                         2.5 Council møde 
Orientering fra delegationen, der deltog på Global Fellowships council-møde. 
 
KKR berettede fra rejsen.  
Generelt opleves det at vi bidrager mere, end vi får ud af det, i form af sparring. 
Det er dog interessant at debattere, hvilke fælles værdier vi deler.  
 

 
                         2.6 Regnskabsopfølgning 2k 
 
Præsentation af 2. kvartals rapportering til HB. 
 
AWF præsenterede 2. kvartalsrapport.  
Den er behæftet med en vis grad af usikkerhed, da vi endnu ikke har resultatet fra landslejren og 
55NORD.  
Der er nedjusteret på tilskud fra tipsloven pga. varsling fra DUF om lavere tilskud, bla. fordi der er andre 
foreninger, der er i medlemsfremgang. 
 
Bilaget er åbent 
 
 
Lørdag 8.45-15.00 
 
                        
                         2.7 Folkemøde 
Afrapportering fra HB-medlemmer der deltog. Debat om idéer til fremtidig deltagelse. 
 
17 FDFere hhv. 10 unge og 7 fra stab/HB deltog.  
Det var meget inspirerende at være afsted.  
Der kan til kommende møder arbejdes med, hvordan FDF kan blive mere synlige på Folkemødet.  
 
                       
                         2.8 Budget 2017-2018 
2.8.2: Budget 2017-2018 
HBs første behandling af budget 2017-2018. 
 
AFW præsenterede det kommende budget.  
 
Indstilling  
FU indstiller, at HB drøfter budgettet i det nuværende form og kommer med politiske ønsker og hensigter 
således, at FU kan viderebehandle budgettet frem mod HBs vedtagelse september 2016. 
 
Der blev noteret en replik om at såfremt mediekontingentet skal udfases, om det i så fald skal 
imødekomme børnene eller voksne. Heri ligger et politisk signal.  
 
HB gav sparring på det fremsatte udkast.  
FU fremstiller budget til HBs godkendelse til september mødet. 
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2.8.1:  Afklaring af eventuelt forsøg med familiekontingent i 2017-2018. 
 
MFV gjorde status. 40-50 kredse laver i dag familiearbejde.  
HB drøftede mulighederne og risici ved at tilbyde en kontingentnedsættelse for forældre i familieklasser. 
Behovet for en forbundsløsning anerkendes. 
 
Indstilling 
Det indstilles til HB at drøfte modellen for eventuel indførsel af en forsøgsperiode med nedsat kontingent 
til familie-FDF eller anden kompensation. 
 
HB gav sparring på oplægget. Punktet genbesøges på næste møde. HB ønsker at se en beskrivelse af 
mulighederne for at benytte Medlemspuljen til støtte ift Familie-FDF.  
 

 
                         2.9 Landsmøde 2016 
 
 2.9.1: LM valg til HB 
 
Status på kandidatfelt herunder HBs egen genopstilling samt drøftelse af forbundets handlinger. Orientering fra 
arbejdsgruppe jf. HB maj16 vedtagelse. 
 
Status på kandidater: Der er fire HB-medlemmer, der genopstiller.  
 
Arbejdsgruppens beslutning om understøttelse af kandidaturer:  
Arbejdsgruppen fremlagde resultatet af deres arbejde. Der gøres ikke noget centralt, men de der blev 
valgt i 2014 stiller sig til rådighed for nye til erfaringsudveksling.  
 
Indstilling 
HB skal tage arbejdsgruppens beslutning til efterretning 
 
Beslutningen blev taget til efterretning.  
 
 
2.9.2: LM forretningsorden 
 
Vedtagelse af forretningsorden for LM2016. Herunder ny drøftelse vedr. en øget åbenhed for lederes deltagelse 
på LM2016. 
 
PJ fremlagde udkast til forretningsordenen.  
Der er lavet konsekvensrettelser, men det er stort set det.  
 
Der indgik enkelte små rettelser.  
HB ønskede bla. et appendiks med en model el lign, der beskriver fremgangsmåden ifm. afstemninger på LM. 
Dette bør afklares med dirigenterne.  
Det tydeliggøres endvidere ifm. LM-information, at kredsene reelt kan sende flere deltagere afsted udover 
deres repræsentant. 
 
Forretningsorden fremstilles endeligt til HBs godkendelse til september mødet. 
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2.9.3: HBs ordførerskaber 
 
Første drøftelse og forventningsafstemning af fordeling af HB ordførerskaber ifm LM2016. 
 
JKK motiverede punktet.  
Der mangler formål/værdigrundlag-punktet og profiludvalget.  
Der kommer en mail ud, og så kan man ønske forud for HBs septembermøde. 
 
 
2.9.4: HBs program og beretning 
 
HB modtog en status på program, uv mål/lm beslutninger og beretning.  
 
Indstilling 
HB skal tage status på program og orientering om beretning til efterretning 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 
2.9.4.1: Status uv mål/lm beslutninger 
 
Beretningen sendes ud den 10. september.  
Spm.: Hvad er status på spillet Rundt om relationer? 
Svar: 117 kredse har fået det. Men der er stor forskel på, hvornår de vil bruge det. 
 
Orientering om den skriftlige beretning fra HB. 
Herunder bilag med status på HBs opgaver fra tidligere LM. 
 
Spm: Kan/bør vi ikke gøre lidt mere i den sidste tid op til menighedsrådsvalget? 
Svar: Der er allerede lavet en håndfuld historier. Det er svært at finde flere vinkler på FDF og 
menighedsrådsvalg. Vi kan lave FB-kampagne. Den sidste historie er en FDFer, der stiller op til 
menighedsrådet. 
 

 
2.10 Vedtægtsændringer, FDF 

 
HB skal godkende vedtægtsændringer der skal fremlægges LM2016.  
PJ fremlagde de listede ændringer. 
 
Der var enighed i at adskille de åbentlyse korrektioner og de mere værdimæssige ændringer, f.eks 16 års 
valgret.  
 
Der indgik en række kommentarer, som indarbejdes i bilaget. 
 
Det fremstilles på september mødet i formen som også LM skal behandle. 
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2.11 Unge og demokrati 

 
Åben temadebat inkl. HBs egen opsamling efterfølgende. 
 
Indstilling 
Med baggrund i forslagene fra unge høringer, drøftes de tematiserede forslag mellem HB og UR på HB-
mødet 27. august. Forslagene fra unge høringerne sendes til HB, UR og tilmeldte til temadebatten. 
 
HB havde en god drøftelse om FDF og unge med de mange fremmødte deltagere på Rysensteen. 
 
En arbejdsgruppe med EBA, MS og KKR arbejder videre med de mange input.  
Pt. bæres 16 års valgret videre til kommende LM. 
 
                           
                          2.14 Myanmar 
Midtvejsstatus på det fælles internationale projekt Minglabar Myanmar mellem FDF og KFUM og KFUK. 
Repræsentanter for udvalget deltager. 
 
Andreas Gammelgaard og Anja Bollerup fra projektgruppen gav HB en status på projektet og samarbejdet. 
 

3. Faste punkter 
 
3.11 Ledelsesrapport 

 Generalsekretæren fremstiller en ledelsesrapport til HB til orientering. 
 
Punktet blev ikke behandlet.  
Spørgsmål eller kommentarer fra HB medlemmer kan leveres pr mail. 
 
                           
                         3.12 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget 
Fremstilling af FU referat fra juni/august 2016.  
 
Punktet blev ikke behandlet.  
Spørgsmål eller kommentarer fra HB medlemmer kan leveres pr mail. 
 

 
 
3.3 Næste møde 

 
Opsamling pa ̊ dette HB møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet mhp. næste HB møde.  
 
Iab.  
 

 
3.4 Eventuelt 

 
Punktet blev ikke behandlet.  
 


