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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
X Orientering (O) 

ABV LNN Ja  Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

Punkt: 2.01 HB-Møde: oktober 2021 

Status på udviklingsmålet ”Flere kredse” 
 

RESUMÈ 

I denne orientering om ”Flere kredse” kommer vi omkring styregruppen og projektgruppens 
organisering, samt de tre spor for projektet: Hovedvejen, Landevejen og Grusvejen.  
Slutteligt er der en status på de aktuelle kredsmodninger og en økonomisk status.  
 

INDSTILLING 

 
HB tager orienteringen til efterretning. 
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SAGSFREMSTILLING 

Organisering 
 
Det har været fem intense og lærerige måneder for styregruppen og projektgruppeet. Der er 
stadig arbejdsgange og snitflader, der skal falde på plads, men alle trækker i samme ret-
ning. 
 
Styregruppen 
Styregruppen har holdt et fysisk møde i juni samt nogle online møder. Efter at have afprø-
vet forskellige arbejdsmodeller, herunder at styregruppen arbejdede som et fælles beslut-
ningsorgan, har vi nu fundet frem til at styregruppen kun skal mødes få gange. Det reelle 
arbejde er i arbejdsgrupperne og ligeså dem der har beslutningskompetence. Styregruppens 
møder er mere af orienterende karakter. Styregruppen arbejder på sammensætte et hel-
dagsmøde i januar 2022 med punkter om fundraising og yderligere viden og debat om kul-
turen om at starte kredse i FDF. Styregruppen håber således at de kan komme forlæns ind 
i 2022 med en større afklaring omkring arbejdsgange og handlemuligheder som kan styrke 
indsatsens fremdrift yderligere. 
 
Styregruppen er organiseret således: 
Økonomi: Jens Greve og Anna Vistesen 
Inddragelse og allianceskabelse: Anna Berg, Jan Olav Skogøy og Kasper Alveen 
Kommunikation: Jens Greve & Laura Visbech 
Dataudvikling: Kasper Alveen 
Erfaringsopsamling på projektet og projektets organisering: Anna Berg og Kasper Alveen 
Styregruppeledelse: Christian Bjerre 
Politiske emner: Christian Bjerre, Anna Berg og Anna Vistesen 
Fundraising: Anna Berg, Christian Bjerre, Lasse Nybo-Andreasen og Anna Vistesen 
 
Projektgruppen 
Projektgruppen har fundet en god arbejdsrytme, der tager hensyn til projektets fremdrift og 
projektmedlemmernes faste øvrige arbejdsopgaver. Der pågår lige nu en drøftelse af hvilke 
opgaver en studentermedhjælper vil kunne løfte i 2022, så der sikres den fornødne træk-
kraft, når projektgruppen skal håndtere flere sideløbende kredsstartsinitiativer og kreds-
modninger.  
 
Projektgruppen er organiseret således: 
Lasse: 
Projekt – og teamledelse på: 
- Teamets opgavefordeling  
- Kulturforandring og kommunikationstiltag 
- Inddragelse og allianceskabelse  
- Kort- & Databehov nu og fremadrettet 
- Mobiliseringsmetodik og læringsopsamler på initiativtagere 
Sparringspartner for initiativtagerne i Ganløse, Slots Bjergby, Græsted, (Kolding), (F10) 
Mobilisator på fase 0 (primært Sjælland) 
Styregruppe og HB-servicering 
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Simon: 
Sparringspartner for initiativtagerne i Århus, Kolding, (Lem) 
Mobilisator på fase 0 (primært Jylland og Fyn) 
Drivkræft på kulturforandringstiltag internt i FDF 
 
Stefan:  
Mobilisator og sparringspartner for Initiativet i Jyllinge 
Projektgruppeservicering 
 
Anders:  
Drivkræft på administrativ onboarding af nye kredse i fase 2, fase 3 og forbi stiftelse 
Drivkræft på ArcGIS kort og dataudtræk 
 
De tre veje i projektet: Hovedvejen, Landevejen og Grusvejen 
1. Hovedvejen – styrkelse af praksis på ”Hovedvejen” samt forbedring af det administrative 
 
”Hovedvejen er vores solide gennemgående indsats, som vi anlægger først for at tappe ind i 
FDFernes drømme og tanker om at starte deres egen kreds” – HB-bilag maj 2021 
 
Projektgruppen har særligt arbejdet med at klarlægge og definere det administrative spor 
frem mod kredsstart og fået styrket praksis omkring de interne arbejdsgange mellem initia-
tivtagere, projektgruppen og forbundskontoret. Herunder fået lagt et serviceniveau og snit 
for hjælp til selvhjælp ifbm. Carla, flexbillet, trykkeriet, refundering i impensa, 55 Nord og 
indkøb generelt frem mod stiftelse. 
 
FDF har nu et sæt kredsstartsdokumenter og ligger inden efterårsferien sidste hånd på en 
”pakke” af stiftelsesdokumenter, der gør de nye kredse operationelle i forhold til at få op-
rettet sig som folkeoplysende forening og hos banken fra de træder ud fra stiftelsesmødet.  
 
Listen af kredsstartsdokumenter tæller  
Initiativtageraftalen 
Initiativtager-infoark 
Initiativtager-infoark flowchart 
 
- Herunder stiftelsesdokumenter 
Skabelon for dagsordens for stiftende årsmøde 
Skabelon for referat for stiftende årsmøde 
Skabelon for FDF Standardvedtægter 
Skabelon for konstitueringspapir målrettet banken 
Redigerbar Kredsoverenskomst 
DUF Notat om Folkeoplysende foreninger med et religiøst formål målrettet kommunalfor-
valtninger 
 
Sammenholdt med det økonomiske notat for projektet og en præcisering af mobiliserings-, 
kredsstart og velkomstmidler har vi nu styr på det basale omkring det administrative og 
økonomiske, så vi kan trække med større kræft på understøttelse af initiativtagere og mod-
ning af kommende initiativtagere. 
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Derudover har der indenfor følgende områder været arbejdet med:  
Inddragelse og allianceskabelse med landsdelsledelserne og ønsket om en fast samar-
bejdsrelationer eventuel forankret i udpegede kredsstartsambassadører for hver landsdel. 
Der er mødeaftaler i hus med LD3 23/9, LD7 27/9, LD2 12/10 LD2, LD1 25/10, så de kommer 
formentligt forlæns ind i 2022. Det kan de andre landsdele stadig nå ligeså.  
Derudover pågår der på tværs af frivillige i styregruppens arbejdsgruppen og ansatte et 
hurtigt ryk på at bidrage stort og stærkt i Lederklubben Live. 
 
Kommunikation (videoboost af to kredse på vej og servicering af skribent på FDF lederen) 
 
Mobilisering af initiativtagere (LL-kursus stand og Lederklubben live indspil) 
 
Datagrundlaget kursusdeltagelse i ArcGIS og udarbejdelse af kort nr.2 til understøttelse af 
landsdelens kredsstartsambassadørerne og generel områdemodning. 
 
De første skridt ned ad landevejen 
”Landevejen bugter sig gennem landskabet alt efter terrænet fra landsby til landsby eller i 
vores tilfælde fra fond til fond. Det gode er, at vi ved, hvem vi er og hvad vi ikke vil gå på 
kompromis med uagtet hvilke muligheder, der byder sig ned landevejen. De forskellige 
fondsmuligheder skal berige konkrete kredsmodninger med flere valgmuligheder i forhold til 
valg af kredsprofil og finansiering, samt projektet i sin helhed indenfor rammerne af de fire 
hjørneflag. De fire hjørneflag er Formålet, Ambitionen, Værdierne og Pædagogikken” – HB-
bilag maj 2021 
 
Den 1. oktober tager styregruppens ledelse på oplæg fra projektlederen den første spæde 
drøftelse af hvilket landskab vi bevæger os ud og hvad vi skal have med på vognen af res-
sourcepersoner og redskaber. Der vil blive drøftet hvilken slags partnerskabstyper vi ser og 
de indledende møder skal frem til januar store styregruppemøde munde ud i en retning og 
prioritering af fondsmidler vi vil gå efter i 2022 for at komme økonomisk stærkere ind i 
2023 jf. projektplanen.  
 
Grusvejen - Det rette pilotprojekt 
’Grusvejen er både fyldt med bump på vejen og med mulighed for at skride lidt ud men det 
samtidig også vejen, hvor vi kan plukke en helt unik markblomst i grøftekanten, nyde særlige 
udsigter og spotte endnu skjulte veje’ – HB-bilag maj 2021 
 
Der blev på landslejrkurset sået et frø hos en interesseret kredsleder for et undersøgende 
pilotprojekt mellem migrantmenighed og FDF-kreds som har til huse i samme kirke i ho-
vedstadsområdet. Der er aftalt uformel kaffesamtale med vedkommende sidst på året. Der 
skal opsøges og afsøges yderligere viden generelt og specifikt på nærværende migrantme-
nighed. Der er intet hastværk fra nogen sider, deraf de beskedne vendinger. 
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Aktuelle kredsmodninger 
Der er seks igangværende initiativer for kredsmodning her i slutningen af september 2021.  
 
FDF Ganløse 
FDF Slots Bjergby  
FDF Århus Makers  
FDF Græsted  
FDF Kolding  
FDF Jyllinge  
 

Læringspointe 
 
Den helt store læringspointe handler om vores foreløbige initiativtagere.  
 
Vi har en fasemodel, der giver en forenkling af et altid uensartet og kompleks forløb frem 
mod en kredsstart. Der er gjort plads til at der kan være mange veje til at krydse startstre-
gen og blive stiftet som forening. 
 
Vores initiativtagere for forsøg på kredsstart i 2021 og 2022 har indtil videre mindst to fæl-

les karakteristika. 
De er aktive FDFére og har fulgt med i samtalen om hvad FDF vil på landsplan de sidste 
landsmøder og kender til den valgte strategi i 2020 og udviklingsmålet ’flere kredse’. Der-
udover har de taget personlig stilling til og har et selvstændigt forhold til FDFs formål og 
ambition. De anvender derudover sproget fra førnævnte, når de skal oversætte og omsætte 
hvad FDF er og vil for de børn, forældre og frivillige, der inviteres ind. Det er mit håb at vi 
med stærkere videoproduktion og interviews i forbindelse med lanceringen af FDF lokalt 
nye steder kan trække både unikke og generelle fortællinger frem i lyset til gensidig beri-
gelse og yderligere inspiration.  
 
Læringspointen går dog mere på den ustyrlighed, hvormed initiativtager tilgår deres initiativ 
for kredsstart. 
Indtil videre har vi haft et spænd fra de mest ustyrlige, der med en frontrunner-tilgang an-
skuer forbundet og projektgruppeet som nogen de kun delvist eller sporadisk behøver 
hjælp fra. Omvendt har vi også initiativtagere, der har læner betydeligt op ad den sparring 

Kreds Stiftelsesdato Medlemmer 24/9-2021 
FDF F10 Solbjerg  Stiftet 16/6-2021 31 
FDF Lem  Stiftet 17/6-2021 16 
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de kan få ved projektgruppeet og tager os med på råd når de skidt for skridt får relativt 
mere systematisk til værks. Ovennævnte spænd er i øvrigt ikke ulig den hverdag man står i 
som forbundssekretær. 
 
Den positive overraskelse har været FDF Lem tilgang med at springe direkte børnemø-
der(fase3) som det første for at teste af om behovet for FDF var der lokalt.  
Tilgangens svaghed er overvældelsen over den hurtige succes – og at succes også kan være 
krævende – og kræver flere voksne hurtigt. Det bliver interessant at følge lignende initiativ-
tageres evne til at uddelegere initiativretten, brede ejerskabet ud og gøre sig selv delvist 
undværlige på noget enkeltmandsfødt kontra noget brederefunderet fælles skabt. Den 
klare styrke er omvendt den korte vej til vished om behovet lokalt, at initiativet i sig selv 
kan være mobiliserende og skaber ekstra følgeskab, samt det faktum at enhver proces når 
et point of no return, hvor et spring frem til fase 3 kan være eneste vej frem for initiativets 
progression eller initiativtagerens virkelyst. Tilgangen har allerede inspireret ufuldendte 
kredse af voksne til at tage springet ud i forsøget og det matcher fint projektets overord-
nede eksperimenterende tilgang. 
 
Økonomisk status 
 
2021 Løn (inkl. kørsel) Øvrige udgifter Kredsstart 
Budget kr. 750.000  Kr. 250.000  kr. 140.000 
Forventet Kr. 650.000  kr. 60.000  kr. 140.000 
Udbetalt Kr. 469.000  Kr. 17.350  kr. 38.900 
 
 
 

BILAG 

Ingen bilag. 
 

 


