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0 Velkomst og sang     
  
1.0 Protokol     
1.1 Referat fra seneste HB-møde O   x 
 
Referatet blev godkendt. 

1.2 Fastsættelse af dagsorden B   x 
 
Dagsordenen blev godkendt, uden optagelse af ekstra punkter. 

1.3 Årshjul O   x 
  
RAP orienterede: 
Mødet med Landsdelsledelser og Arena i november er aflyst, da enhederne har været samlet 
ved dette møde. Det er dog stadig planlagt at mødes til Lederklubben Live. Næste formelle 
samling er til marts. 
 
Der er kun aftalt én behandling af punktet ’Bedre økonomi for FDFs hovedkontor’ i oktober. 
Der kan dog være behov for at behandle punktet af flere omgange.  
 
Punktet omkring medieudbud og kommunikationsstrategi udskydes. 
1.4 Siden Sidst O    
  
RAP orienterede: 

- Der har på trods af corona været mange sommerlejre landet over.  
- Seniorfestival er blevet udsat til 2022 
- Der afventes stadig status på ’FDF og Spejderne’ i Tivoli. 
- Landslejrkursus forventes at kunne afholdes uden restriktioner. 
- Den nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har fået en velkomst fra FDF, med bl.a. 

legebrikker. 
- Alle FDFs skoler melder om stort optag. Især Kongeådalens Efterskole har haft god  

tilslutning. 
- Flere hytter er blevet vejledt omkring gældende regler for udlejning af hytter og nye 

direktiver for vandboring. 
- Der er ankommet prototyper af hættetrøjer fra 55 nord. 
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1.5 Status fra HBs Arbejdsgrupper og 
Kontaktpersoner for Arena 

0    

  
Orientering: 
Internationalt Forum: 
Berlin City Challenge udbydes i samarbejde med ’Change Makers’ på Silkeborg Højskole. Her 
kan seniorer og unge ledere deltage, på et løb gennem Tysklands hovedstad.  
 
Trosudvalget: 
Der er kommet svar på indlægget omkring liturgidebatten, hvor vi er inviteret til yderligere 
debat med biskopperne.  
 
2.0 HB Dagsorden     
2.01 LL22 - Status fra Landslejrudvalget O    
 
Orientering: 
SS orienterede 

- Landslejren har fået nyt logo, som skal symbolisere både eventyrlyst og mod.  
- Et medlem fra LLU har desværre måttet udtræde, da vedkommende er blevet ansat 

som forbundssekretær i FDF.  
 
Der blev orienteret om Landslejrens tidslinje. 17. – 19. september er der Landslejrkursus på 
Sletten og umiddelbart efter kommer der en officiel indbydelse. Tilmeldingen åbner 1. 
december og rækker frem til 1. marts. I april er der fortræningslejre i ekspeditionerne og hver 
ekspedition modtager et fortrænings-kit. 
 
SS gennemgik programmet for lejren og beskrev progressionen i lejrens opbygning, samt 
højdepunkter undervejs. 
 
LLU har et fokus på frivillighed i opbygningen og planlægningen af lejren, og ønsker at bidrage 
positivt til motivation af disse, i planlægningen af Landslejren. Lejren har stor betydning for 
Landsforbundet som helhed, og skal gerne bringe fremdrift. 
 
Landslejrkurset har rundet 800 tilmeldte og skal gerne ’kaste glimmer’ over FDF ovenpå 
corona. Kursets formål er at lære unge og voksne at lave Landslejr. 
2.02 LL22 - Beslutning om afholdelse i 2022 B   x 
 
Orientering: 
DF orienterede om baggrunden for optagelse af punktet, samt den alvor coronasituationen 
udgør, hvilket gør en drøftelse nødvendig. HB tog ved udsættelsen af landslejren fra 2021 
beslutning om at vurderer coronasituationen på dette møde, i forhold muligheden for at 
gennemføre Landslejren i 2022.  
  
Kommentarer og spørgsmål: 
Nogle effekter af corona vil sandsynligvis være anderledes til sommer. Dette er et vilkår. Der 
opfordres derfor til, at vi sammen med spejderne, rejser et ønske til Kulturministeriet om ikke 
at være sat i samme kategori som festivaller. 

- Der vil forventeligt ikke være restriktioner, som har indflydelse på Landslejr. Der er pt. 
ikke villighed i embedsværket til at tale om restriktioner, så længe corona ikke 
kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. 

 
Vi kommer til at skulle tage stilling til konkrete kredssituationer op til lejren. Der skal derfor 
være en opmærksomhed på vilkår omkring afbestilling. 
 
Vi løber altid en risiko, men Landslejr er en meget vigtig del af FDF og bør prioriteres højt, for 
at skabe samlingskraft på tværs af FDF. 
 
Hvordan skaber vi tryghed blandt forældre til børn, der skal deltage på lejren? 
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- Der er endnu ikke konkrete tiltag om tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med 
corona. Der arbejdes dog med tryghed generelt, i forbindelse med pilte på lejr. 

 
JHK orienterede at der er en dialog i gang med FDFs advokat, vedrørende afbestillingsvilkår i 
forbindelse med force majeure. 
 
Der skal ikke i vilkårene være incitament,  som får at deltagere  til at vente helt frem til eller 
efter deadline. 
 
Beslutning: 
HB tilsluttede sig indstilling A og besluttede at planlægningen af FDF Landslejr 2022 forsætter, 
herunder at der søges at få de, for FDF, bedst mulige afbestillingsvilkår på større kontrakter. 

 
HB tilsluttede sig indstilling B og besluttede at afbestillingsvilkårene for deltagertilmeldingen 
formuleres, så en del af deltagergebyret kan tilbageholdes ved aflysning. 
2.03 LL21 - Godkendelse af budget og deltagerpris B   x 
 
Orientering: 
Landslejrchef og LLU-kasserer orienterede: 
Budgettet blev gennemgået. Dette er opdelt i et A og et B regnskab. A-regnskabet dækker over 
deltagerbetalinger og det godkendte underskud i forbindelse med coronaudsættelse. 
Forudsætninger for A-regnskabet er bl.a. deltagerantal, begrænset finansiering af faste 
installationer, samt ingen vidtgåendne restriktioner for store arrangementer.  
 
B-regnskabet dækker over varesalg i kiosk og P-salg.  
 
Der bliver ikke meldt én pris ud. Hver landsdel har sin egen pris, hvor der er modregnet 
transportrefusion. Deltagerpriserne følger prisudviklingen og afspejler at lejren er en dag 
længere.  
 
Kommentarer og spørgsmål: 
 
Hvorfor benyttes der en ny måde at udregne transportrefusion? 

- På seniorkurser tages der udgangspunkt i at alle tager tog. På lederkurser tages der 
udgangspunkt i at alle kører i bil. På Landslejren vælger mange at rejse med bus. Der er 
derfor taget dette udgangspunkt i beregningen, der dog aldrig kan blive 100% lige for 
alle. 

 
Der bør overvejes at lave en separat rubrik til A-regnskabet, hvor det godkendte underskud på 
800 tkr. Ikke står som en indtægt. 
 
Beslutning: 
HB fulgte indstilling A og godkendte budget for landslejr 2022 
 
2.04 HB egen forberedelse af fællesprogram lørdag B   x 
 
Orientering: 
ABV gennemgik programmet for den fælles mødedel med Landsdelsledelserne og Arena. ABV 
orienterede desuden om arbejdet med en fælles samarbejdsaftale.  
HB tog programmet til efterretning 
2.05 Besøg af Arena og Landsdelsledelser O    
 
Der var deltagere fra socialudvalget, trosudvalget, Vork, internationalt forum, 
uddannelsesforum, Globus og fra landsdelsledelser 1-7. DF fremlagde strategien fredag aften 
for Arena, landsdelsledelser, HB og ansatte. Den blev fulgt op af en mundtlig status på alle tre 
udviklingsmål lørdag formiddag. En skriftlig status på udviklingsmål pågår næste HB-møde.  
Efterfølgende arbejdede Arena enhederne og landsdelsledelserne med at debattere hvilke 
handlinger de ønskede at arbejde med i den kommende tid.  
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Arena enhederne og HB holdt møde om deres samarbejde. Dagsorden fremgår som et separat 
bilag. Referatet findes nederst i dette dokument. 
 
Landsdelsledelserne holdt et møde med HB, hvor de indgik en fælles samarbejdsaftale for alle 
landsdelsledelser. Den endelig samarbejdsaftale findes som separat bilag.  
 
2.06 Budgetopfølgning første halvår 2021 samt 

likviditetsprognose 
O/B   x 

 
Orientering: 
JHK orienterede 

- Indtægterne for kontingent ser pt. godt ud, da vi ligger meget tæt på budget. 
- Frafaldet af tilskud under Folkeoplysningsloven skal løftes på samrådsniveau da puljen 

ikke er udmøntet i år. 
- Momskompensationen forventes pt. at ligge lidt under budget. 
- Coronalønkompensation er kommet ind. Beløbet er givet ud fra antallet af hjemsendte 

medarbejdere. 
- Der mangler at blive afsluttet nogle regnskaber på f.eks. familielejren.  
- Der er stor usikkerhed omkring deltagerantallet på seniorkurserne. Det vides endnu 

ikke om der er stor efterspørgsel efter nedlukningen, eller om usikkerheden omkring 
situationen vil give færre deltagere. Vi håber naturligvis på det første. 

- Nogle afskrivninger bliver endnu ikke realiseret kvartalsvis det forventes der rettet op 
på med det nye regnskabssystem.  

- Bundlinjen ser pt. ud til at blive 500 tkr. bedre end godkendt på Landsmødet.  
- Der skal holdes øje med likviditeten i forhold til de investeringer der foretages det 

næste stykke tid, eksempelvis nyt medlemssystem og opdatering af hjemmesiden.  
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Der inviteres til en samtale omkring økonomi for Sletten, for at kunne opretholde standarden 
af bygningerne.  
 
Hvordan kan der være underskud på indtægssiden under gaver og arv? 

- Det er betaling af gebyr til indsamlingsnævnet. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
2.07 Styring af projektøkonomi for udviklingsmålet 

flere kredse 
B   x 

 
Orientering: 
Styregruppen har henvendt sig med spørgsmål omkring flytning af midler imellem budgetår og 
budgetlinjer, for bl.a. ikke at skulle udskyde eller forhaste kredsstart. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Hvad er den normale praksis ved lignende projekter? 
- Normalt ved store projekter, eksempelvis en landslejr, bliver projektet realiseret i det år 
aktiviteten løber af stablen  og der arbejdes der ikke på denne måde i budgetår. Der har ikke 
tidligere været projekter af denne art. 
 
Er det muligt at der fast kan overføres en procentdel af beløb som ikke er brugt og ikke det 
fulde beløb, uden samtykke fra HB? 

- Dette tages til efterretning. 
 
Der skal være en opmærksomhed, ved øget brug af lønudgifter fra medlemspuljen. Eventuelt 
kan lønmidler være faste, mens der gives mere frihed i flytningen mellem de resterende 
budgetlinjer.  
 
Status på projektet bør ligge sammen med status på økonomi, eksempelvis ved at flytte den til 
slutningen af året. 
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Hvad er behovet for at kunne flytte midler mellem budgetlinjer? 
- Ønsket om at flytte mellem budgetlinjer, bygger bl.a. på et behov for at have en 

fleksibilitet mellem at honoraransætte gennem øvrige udgifter, og at ansætte 
eksempelvis studentermedhjælpere for lønmidler.  

 
Beslutning: 
HB fulgte ikke indstillingen, men godkendte at underforbrug for 2021 må overføres til 2022. Den 
samlede behandling af punktet tages på HB-mødet i oktober. 
2.08 Lederklubben Live O    
 
Orientering: 
RAP orienterede om at Dalum Landbrugsskole er blevet valgt som lokation for Lederklubben 
Live. Det næste skridt er at åbne tilmeldingen for arrangementet. Herefter skal vi give 
medlemmer fra arenaen mulighed for at byde ind med program og workshops.  
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Arrangementet skal ud over rampen, så det ikke kun er HB og ansatte der er bevidste om at 
det eksisterer.  
 
Lederklubben Live skal brandes på Landslejrkursus, hvor der er mange ledere og dermed en 
stor mængde potentielle deltagere til stede.  
 
Er det meningen at alle kan udbyde en workshop eller debat? 

- I princippet ja. Såfremt denne har sit udgangspunkt i enten strategien eller 
udviklingsmål. Det er dog ikke muligt at byde ind med en workshop eller debat på 
dagen.  

 
Hvad er HBs rolle ved Lederklubben Live? 

- KKR og AKS sidder i arbejdsgruppen og kommer derfor snart ind i planlægningen. HB 
deltager i programmet fredag og lørdag, med møde efterfølgende. Det er endnu ikke 
planlagt om HB stiller med en eller flere aktiviteter. Medlemmer af HB er velkommen til 
at byde ind med en workshop eller debat, på lige fod med frivillige.  

2.09 Samværspolitik 3. behandling O   x 
 
Orientering: 
ABV henviste til den skriftlige fremstilling. Forslaget er at forsøge at gennemarbejde FDFs 
regler og dokumenter endnu mere og at præsentere arbejdet i takt med at HB skal træffe 
vigtige beslutninger op mod landsmødet. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Skal der være et fokusområde i retningslinjerne omkring vold? 

- Nej, der henvises til gældende lovgivning. 
 
HB tog orienteringen til efterretning 
2.10 Kredsundersøgelse B   x 
 
Orientering: 
ABV orienterede. 
Forslaget er at kredsundersøgelsen bør ligge i umiddelbar forlængelse af indberetningen, så 
den kredsvirkelighed der bliver spurgt ind til, er så opdaterert og aktuel som mulig ift. de 
indberettede medlemstal. Der er også mulighed for at lave en undersøgelse blandt ledere, det 
frarådes dog at gøre denne til en fast årlig udersøgelse.  
 
JHK orienterede. 
Der vil fremover være tydligere sammenhæng, mellem de emner der bliver spurgt ind til og de 
emner, der rent faktisk bliver brugt og arbejdet med i praksis. Det vil derfor være nærliggende, 
eksempelvis at spørge ind til strategien i kredsundersøgelsen. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
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Der skal være en basis for nogle spørgsmål, der kan stilles på tværs af år. Dermed vil man 
have et større sammenligningsgrundlag.  
 
Det er centralt, at hvis man i højere grad end nu lægger rene tal og undersøgelsesresultater ud 
i kredsene, skal kredsene også klædes på til at kunne forstå og tale om tallene. 
 
Kredsundersøgelsen skal fast spørge ind til forkyndelse. Landsforbundet kan ikke lave en fast 
årlig undersøgelse, hvor vi ikke spørger ind til udlevelsen af vores formål. 
 
En undersøgelse der skal styrke vores strategi, bør i højere grad interessere sig for antallet af 
børn og unge i kredsene, i stedet for rene medlemstal.  
 
Beslutning: 
HB fulgte indstillingen og godkendte formatet for kredsundersøgelsen med ovenstående 
kommentarer, herunder at den næste gang gennemføres primo 2022 
2.11 Arenaformænd B   x 
 
Orientering: 
Heidi Bak Nielsen har budt sig til som formand for relationsudvalget.  
Formanden for samfundsengagementsudvalget er fratrådt og der er lavet en aftale om at 
næstformanden varetager ledelsen, indtil videre. 
 
Beslutning: 
HB tog orienteringen om samfundsengagementsudvalget til efterretning og godkendte Heidi 
Bak Nielsen som ny formand for Relationsudvalget.  
2.12 Status på nyt medlemssystem O   x 
 
Orientering: 
Formålet med arbejdsgruppen er først og fremmest at indkøbe, opsætte og implementere et 
medlemssystem. Ikke selv at skulle udvikle et. Arbejdsgruppen er forsøgt sammensat med 
diversitet, indenfor både medlemmets rolle i kredsen, kredsens geografiske placering samt 
professionel baggrund mv. 
 
Arbejdsgruppen har arbejdet med tre forskellige niveauer af krav til systemet: ’krav’, ’de næste 
skridt’ og ’ville være fedt’. 
 
I august er behovslisten og scenarierne blevet færdiggjort. I september og oktober afholdes der 
møder med potentielle leverandører.  
 
Arbejdsgruppen har arbejdet med drøftelser af forskellige dilemmaer, eksempelvis: 

- Hvad kan kræves af kredsene, i forhold til ajourføring og opdatering? 
- Hvad er et medlem? 
- Hvorvidt skal klasser standardiseres? 
- Hvordan behandler vi bedst dobbeltmedlemmer? 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Hvordan arbejdes der med databehanderaftale? 

- I dag ejer Landsforbundet selv Carla og lagrer selv al information og har et fælles 
dataansvar med kredsene. Fremadrettet skal der selvfølgelig laves en eller flere 
databehandleraftaler, med en ekstern leverandør.  

 
Det er vigtigt, at man ikke kun tænker Landsdele ind som et nyt led i medlemssystemet, men 
også Arenaen.  
 
Når man har valgt ikke at lave en detaljeret kravspecifikation, men en behovsliste. Kan vi så 
være sikre på at alle behov reelt bliver beskrevet ordentligt, så løsningen matcher det eksakte 
behov vi har. 
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- Dette skal sikres ved at indgå i en dybdegående dialog med potentielle leverandører. 
Her viser vi dem nuværende arbejdsgange, og beder dem komme med konkrete bud på, 
hvordan en løsning vil se ud i deres system. 

 
Har arbejdsgruppen søgt erfaringer fra andre lignende organisationer? Er der noget vi kan lære 
af ikke at være de første til at adoptere et nyt system? 

- Dette tages til efterreting.  
 
Systemet skal kunne mere, end hvad Carla kan i dag. Det skal ikke være et kæmpe system, 
som har alt for mange funktioner, men det skal give en merværdi ude i kredsene. Ellers giver 
det ikke mening at indkøbe et nyt system. 
 
Det er centralt at der er styr på den juridiske del af databehandleraftalen, samt at denne er 
blevet godkendt. 
 
Kolonnerne omkring stamdata skal være fleksible, så den information vi indsamler er 
tidssvarende. Eksempelvis ved spørgsmålet omkring et medlems køn. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
2.13 HBs egen deltagelse på Landslejren D   x 
 
Orientering: 
Der blev taget en runde, hvor HBs medlemmer fremlagde deres forventninger til og planer for 
Landslejren. De fleste medlemmer har en forventning om at skulle deltage på kredspladsen, 
men også at repræsentere HB ved arrangementer og samtaler om strategi. 
 
Specifikke roller i Landslejrorganisationen 

- AKB er formand for forkyndelsesudvalget. 
- DF er  medlem af LUDO-udvalget. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Er der behov for at HB holder sin egen reception for LLU og ansatte, eller er den reception LLU 
selv holder for samme medarbejdergrupper nok? 

- Arrangementet er ikke tiltænkt at skulle være en reception, men et uformelt tak fra 
Hovedbestyrelsen til LLU og ansatte.  

 
HB skal bakke op om de tiltag der allerede findes på Landslejren og spille ind i dem. Det kan 
bl.a. være at HB-medlemmer stiller sig til rådighed for ’Raftebordskaffe’ og på den måde 
kommer ud og besøger kredsene. HB behøver ikke opfinde deres egne initiativer, sideløbende 
med dem, som allerede eksisterer.   
 
Et godt sted at møde kredsene er ved at stå post og dermed både komme ud til både børn, 
voksne og komende ledere.  
 
Beslutning: 
Ulla bliver koordinator for HBs arbejde på Landslejren og vil gå i dialog med LLU om relevante 
indgange. På HBmødet i oktober orienteres om kontakt til relevante udvalg. Ulla og Dorte 
kommer med oplæg til konkrete tiltag på HB-mødet i november.  
2.14 Partnerskabs- og fondsstrategi D   x 
 
Orientering: 
RAP orienterede. 
Arbejdsgruppen har brugt tid på at drøfte kriterier for hvordan Landsforbundet, fra starten af 
et samarbejde, kan beskrive både baggrund og implementering. Herunder skal vi i fremtiden 
rammesætte hvor længe et samarbejde skal vare, og hvordan vi kommer ud af det igen på en 
hensigtmæssig måde.  
 
HB og ansatte blev opdelt i grupper, som drøftede spørgsmål 1-3 fra bilaget. Spørgsmål 7 blev 
diskuteret i plenum. 
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Kommentarer og spørgsmål: 
Den strategi vi har nu, er så bred at den kan dække det meste. Der kan derfor opstilles to 
hovedkritereier 

1. Strategien understøttes 
2. Ejendommene udvikles 

 
FDFs værdifællesskab er stort og vi har mange værdier, som andre også deler. Vi bør her have 
en opmærksomhed på at vores tilknytning til Folkekirken, også har en betydning for 
samarbejdet.  
 
Hvis vi kan se et projekt i vores formål, ambition og strategi, så er vi ret godt på vej – også 
selvom det ikke passer ned i specifikke udviklingsmål.  
 
Det giver god mening at en kobling skal være til strategiens hovedsætning, da 
strategifortællingen er meget bred. 
 
Vi vil hellere indgå i projekter og partnerskaber der bakker op om vores egne initiativer, frem 
for primært at bakke op om andres projekter.  
 
Forventer HB at skulle behandle en anmodning om samarbejde, eller blot orienteres? 

- HB-kontakten kan med fordel benyttes, hvis et ambitionsudvalg vil indgå et 
samarbejde.  

- Samarbejde med lignende organisationer, eksempelvis i samrådet, skal HB blot 
orienteres omkring.  

- Der er tillid til at de ansatte kan bedømme hvorvidt et samarbejde, skal behandles af 
HB. Derudover udstikker økonomiretningslinjerne også rammer for hvem der har 
mandat til at godkende hvilke beslutninger. 

 
Ved samarbejde med tidligere, kendte partnere, behøver HB kun at blive informeret. Indgåes 
der længerevarende partnerskaber, enten med en betydelig økonomisk ramme, eller en partner 
der ikke har været samarbejdet med før, bør HB involveres. 
 
Beslutning: 
HB kom med ovenstående input til arbejdsgruppen, der efterfølgende fremlægger et endeligt 
forslag til vedtagelse.  
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-møder O   x 
 
Orientering: 
Referat fra møder i forretningsudvalget i juni og august er vedlagt som bilag. 
 
3.3 Næste møde B    
 
Orientering: 
RAP orienterede 
Der er punkter omkring næste års Landsmøde og besøg fra LLU, som er på Rysensteen 
samtidig med HB-mødet. 
 
Endvidere skal punktet omkring ’Bedre økonomi for FDFs hovedkontor’ debatteres, hvilket må 
forventes at være et længerevarende punkt på mødet. 
3.4 Eventuelt O    
 
Orientering:  
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SL har besøgt Pigespejdernes delegeretmøde og overbragt en hilsen. Der var spændende debat 
om blandt andet mærker.  
4.0 Kommunikation efter HB-mødet B    
 
Orientering: 
AKB står for nyhed på FDF.dk, med fokus på besøget på Højskolen, møde med Arena og 
Landsdelsledelser og oplæg fra LLU. 
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Fællesmøde mellem HB og Arena 
Referat, 28. august 2021 
  
  
1.      Status på jeres enhed – Bordet rundt så alle udvalg kan fortælle 
  
De repræsenterede udvalg fortalte, hvad der for tiden rører sig i deres 
udvalgsarbejde. Mange initiativer er i gang, selvom corona i perioder har gjort det 
svært at mødes. Fælles fokus på, at corona ikke længere skal dræne – nu gælder 
det om at se fremad og atter tale energien og gejsten ind i udvalgsarbejdet. 
  
  
2.    Status på HB 
  
HB præsenterede aktuelle arbejdsområder, der fylder nu og i den kommende tid, 
herunder igangværende undersøgelser, strategiarbejdet, Lederklubben Live, den 
kommende partnerskabsaftale og mærkearbejdet. Herudover fylder en række 
større økonomiske projekter: Arbejdet med FDFs hovedkontor, landslejren og 
55NORD. 
  
  
3.    Bedre sammenhængskraft og samarbejde 
  
På baggrund af sidste års Arena-evaluering er der iværksat flere tiltag for at 
fremme samarbejde og dialog mellem HB og FDFs Arena. Alle udvalg har fået en 
kontaktperson i HB, og første opfølgning fra HB-kontaktperson til udvalg har 
fundet sted. Der er afstemt et niveau for minimumkontakt mellem 
kontaktperson og udvalg. Der er kommet et fast punkt på HB-møder, hvor 
kontaktpersoner kan bringe orienteringer med fra udvalgsarbejdet. Arenaen 
opfordres til at gøre brug af dette. Over sommeren er første runde med nye 
halvårlige statusrapporter fra de enkelte enheder sendt ind. De lægges snart på 
FDF.dk til gensidig inspiration. 
  
Input fra Arena ift. nye tiltag og fremtidigt samarbejde 
  
•      Halvårlige statusrapporter: 
o   Et godt tiltag, der er med til at synliggøre mønstre på tværs af udvalg. Dog et 

meget statisk værktøj, som ikke gør det ud for den mere dynamiske 
erfaringsudveksling på møder, og de må derfor heller ikke ses som en 
erstatning for den fysiske kontakt. Foreslået, at der på specifikke indsatser 
kan tilføjes kontaktoplysninger samt foto for at understøtte, at udvalg 
efterfølgende kan kontakte hinanden og spørge ind til pointer/indsatser 
beskrevet i rapporten. 

o   For flere havde det været svært at nå at inddrage hele udvalget i 
udformningen af statusrapporten, hvorved det blev ’formandens’ 
statusrapport frem for ’udvalgets’. 

o   Fremhævet, at det (især qua navnet) kan føles som en ’aflevering’ til HB. Det 
bør fremgå (fx i skabelonen), hvorfor vi gør det, og at det er et værktøj til 
gensidig inspiration udvalgene imellem. Samtidig skal skabelonen give mening 
og lægge op til, at det er udvalgte punkter, som udvalget ønsker at fremhæve 
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– og ikke en fyldestgørende afrapportering om alle indsatser i 
udvalgsarbejdet. 

o   Der skal være en bevidsthed om og forståelse for, at Arenaen er meget 
forskellige steder og leverer forskelligt i længde og tyngde. 

o   Det kan være oplagt for et udvalg at dele statusrapporten med 
samarbejdspartnere, men der har været tvivl om, hvorvidt man ”måtte”. 

  
•      Åbenhed: 
o   HB-mødereferaterne er blevet skarpere og mere anvendelige for Arenaen. 
o   Det betød meget at blive ringet op af den nytiltrådte formand. 
o   Stor værdi at udvalg løbende inviteres til at deltage på/stå for punkter på HB-

møder. 
  
•      Samarbejde generelt: 
o   Enkelte udvalg har endnu ikke haft en samtale med deres HB-kontakt. 
o   Det kan til tider opleves ensomt/afkoblet at være udvalg. Forslået at der ud 

over de to årlige Arena-Samlinger faciliteres et rum for at mødes, hvor Arena-
medlemmer kan få sat ansigt på hinanden, følge med i andres initiativer, 
arbejde sammen på tværs og gribe bolde, der kastes op af andre udvalg. 
Forskellige bud nævnes: det kunne være online for alle eller møder i 
tværgående ”interessenetværk” i Arenaen. Umiddelbar stemning for fælles 
arbejdsweekender med en blanding af egentid i udvalgene og fokus på fælles 
snitflader. 

o   Foreslået, at der som en fast del af de halvårlige Arena-Samlinger er en kort 
indflyvning for nye Arena-medlemmer om Arenaens arbejde. 

o   Den eksisterende facebookgruppe for Arenaen bør genoplives, så enhederne 
kan bruge hinanden her. Medlemmerne i gruppen skal opdateres. 

o   Det fremhæves, at strategien kan bruges som afsæt for at gøre Arenaen mere 
synlig for FDFs kredse. 

  
  
4.    Eventuelt 
  
En generel opfordring fra LLU til Arenaens øvrige enheder om ikke at holde sig 
tilbage med at tage kontakt og tænke med frem mod landslejren, hvis man 
kommer på (også ufærdige) ideer. 
 


