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JHK Ja X Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.04 HB-Møde: januar 2019 

 
Opfølgning på arbejdsgruppe om kredsadministration 

RESUMÈ 

HB besluttede i oktober at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på muligheder for ad-
ministrativ forenkling for kredsene. Arbejdsgruppen har bestået af Ejner Bank Andreasen 
(HB), Kim Koch Rasmussen (HB), Heide Granberg (FDF Mørkhøj og FDF Utterslev), Anders 
Klostermann Hansen (FDF Skovlunde) samt Jakob Harbo Kastrup (Forbundskontoret). Der 
er blevet holdt et arbejdsmøde og HB præsenteres nu for gruppens kortlægning af de ad-
ministrative krav til kredsene samt ideer og muligheder for at forenkle kravene for kred-
sene.  
 
Ideerne peger i forskellige retninger og kalder på forskellige typer af handlinger, hvorfor de 
fremlægges for HB med henblik på, at der kan tages en drøftelse af hvad der kan være fler-
tal for at gå videre med.  
Såfremt det kræver vedtægtsændringer, landsmødebeslutninger eller allokering af midler, 
som også skal vedtages af landsmødet bør der rykkes på det snarest.  
 
Arbejdsgruppen formulerede ikke et brændende ønske om, at der investeres i et nyt med-
lemssystem, men i forlængelse af tidligere indledende drøftelse i HB bør dette tema også 
berøres igen. 

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB  

A: tager arbejdsgruppens kortlægning og ideer til mulige ændringer til efterretning.  
B: drøfter hvilke ideer der er stemning for at der arbejdes videre med. 

Samt 
C: drøfter i hvilket omfang et nyt medlemssystem skal hæves op på dagsordenen 

frem mod udarbejdelsen af landsmødebudgetterne mv. 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
HB besluttede på sit møde i oktober at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle kigge på de 
administrative krav til kredsene, herunder om der kan tilbydes nogle services til kredsene, 
og måske fjernes nogle interne krav mm. Udbyttet skulle være en kortlægning af FDFs egne 
interne processer og krav til kredsenes administration. Det lå ikke i opdraget, at der skal 
udvikles endelige løsninger på alle udfordringer, men at der godt kan udarbejdes anbefalin-
ger til eventuelle ændringer f.eks. frem mod et landsmøde. 
 
Arbejdsgruppen der har holdt ét arbejdsmøde har bestået af følgende personer Ejner Bank 
Andreasen (HB), Kim Koch Rasmussen (HB), Heide Granberg (FDF Mørkhøj og FDF Utters-
lev), Anders Klostermann Hansen (FDF Skovlunde) og Jakob Harbo Kastrup (Forbundskon-
toret).  
 
Vedlagt som bilag er et skema med den fuldstændige liste, som kom ud af mødet (bilag 2). 
Her er de væsentligste krav til kredsenes administration forsøgt oplistet. Ud for hvert krav 
har arbejdsgruppen forsøgt at vurdere hvor kravet stammer fra, hvor stor en andel af kred-
sene der skal leve op til kravet, hvor svært det er at løse opgaven, hvad landsforbundet til-
byder til kredsene i dag samt ideer, ønsker eller muligheder for at landsforbundet kan gøre 
yderligere eller arbejde for at fjerne eller lempe kravet. 
 
Efterfølgende har KKR, EBA og JHK holdt et telefonmøde, hvor de væsentligste ideer til 
mulige handlinger er blevet drøftet. De er uddybet i den ligeledes vedhæftede oversigt (bi-
lag 1). De mere driftsbetonede ideer og ønsker er ikke taget med her, men de er naturligvis 
blevet noteret på forbundskontoret. Det skal understreges at listen skal tages som et di-
skussionsoplæg til HB, ikke i sig selv som en anbefaling om tage action på alle elementerne 
med det samme. Nogle elementer kan det dog naturligvis godt besluttes at sætte i gang al-
lerede nu, hvis der er enighed om det. 
 
Nogle af ideerne kalder på politisk handling ift. f.eks. kredsenes og andre foreningers bøvl 
med banker som følge af hvidvaskningsloven samt kredsenes betalingsmuligheder i 55 
Nord. Nogle af ideerne kræver det vedtægtsændringer at rykke på: hvis der skal ændres på 
kravene til indsendelse af kredsregnskaber eller hvis fornyelsesfrekvensen af børneattester 
skal ændres. Andre ideer kræver yderligere udvikling og/eller økonomi for, at der kan rykkes 
på dem: f.eks. mulighed for at landsforbundet tilbyder kredsadministration mod betaling 
eller dokumenthåndtering (i Carla eller andetsteds) mens nogle ideer kræver udvikling af 
frivillige ressourcer. 
 
Ang. Carla 
Arbejdsgruppen drøftede, men havde ikke som et åbenlyst udviklingsønske at Carla bliver 
udfaset til fordel for et nyt medlemssystem. Det står dog klart, at med de stigende krav til 
kredsenes administration samt den pt. sårbare model for drift- og udvikling af Carla, at der 
inden for en overskuelig fremtid skal arbejdes på en alternativ og mere langtidsholdbar løs-
ning for medlemsregistreringen. 
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HB-MØDET OG VIDERE PROCES 
På HB-mødet orienteres kort om ideer og drøftelser i arbejdsgruppen og HB tager en drøf-
telse af de fremlagte ideer og afdækker hvad der er stemning for at gå videre med. Den vi-
dere proces afhænger helt af drøftelserne på HB-mødet. 

ØKONOMI 
Der er ikke lagt op til en eller flere egentlige konkrete beslutninger eller handlinger, som på 
den korte bane har økonomiske konsekvenser. Den videre proces kan føre til handlinger, 
der koster penge.  

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. 2.04_HB_arbejdsgruppe om kredsadministration_Bilag1_jan20 
2. 2.04_HB_arbejdsgruppe om kredsadministration_Bilag2_jan20 
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