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HB Referat | ekstraordinært møde 
30. Juni 2021 
 
Møde for:  FDFs Hovedbestyrelse (HB) 
 
Mødedato:  Onsdag den 30. juni 2021 
  
Mødetid:  kl. 19.00-20.00 
 
Sted: Online  
 
Deltagere: HB: 

Anna Korsgaard Berg (AKB), Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Dorte Fog (DF), 
Emil Gaarde (EG), Kim Koch Rasmussen (KKR), Lene Thanild Schøler (LTS), Sofie 
Larsen (SL), Søren Rejkjær Svendsen (SRS) 

 
  Ledergruppe: 

 Jakob Harbo Kastrup (JHK), Anna Buur Vistesen (ABV) og Peter Jeppesen, (PJ) 
(deltog i pkt. 1.2 og pkt. 2.02) 

 
  

Afbud: Rasmus Agergaard Pedersen (RAP), Lise Aslak Jensen (LAJ), Ulla Visbech (UV) og 
Anne Katrine Sylvest (AKS) 

 
Referent:  Jakob Harbo Kastrup 
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in 
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1.0 Protokol     
1.2 Velkomst og fastsættelse af dagsorden B 2   
 Eventuel optagelse af ekstra punkter. 

 
Dorte bød velkommen og takkede for fremmødet med så kort varsel.  
Dorte har modtaget skriftlige input fra både Lise og Ulla på begge punkter, som hun vil bringe 
frem under behandlingen. Behandlingen af pkt. 2.01 og 2.02 tages i omvendt rækkefølge. Emil er 
ordstyrer på pkt. 2.02 mens Kim er ordstyrer på pkt. 2.01. 
2.0 HB Dagsorden     
2.01 Nyt sted og format for midtvejsdebat B 28 RAP  
  
Kim redegjorde kort for den drøftelse FU har haft omkring midtvejsdebatten siden HBs 
beslutning om, at Midtvejsdebatten var for kredsene. Hvis mange skal med, ser vi ind i 
pladsbegrænsninger på Silkeborg Højskole samt udfordringer ved eventuel coronanedlukning 
på skolen. Vi bliver nødt til at holde et arrangement for og med kredsene, som handler om 
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strategien og udviklingsmålene nu. Ellers kommer vi til landsmøde uden at have arbejdet 
konkret med strategien og udviklingsmålene sammen med kredsene.  
Derudover har ansatte drøftet hvordan vi kan få flere med, herunder formatet på et 
udviklingsmøde. Fremlagt var det også, at Midtvejsdebatten hidtil har fokuseret mere på 
dannelsesmæssige og retningsmæssige aspekter af FDFs arbejde. Med FDFs nye strategi har vi 
ikke brug for at debattere en retning for FDF.  
I sagsarket er redegjort for et nyt format for Midtvejsdebatten, herunder at vi ønsker et andet 
navn end Midtvejsdebatten, både for sige at det et nyt format, og for at kunne bruge 
Midtvejsdebattens navn og format igen, hvis vi vil debattere retning for FDF.  
 
Følgende blev debatteret og forskellige opmærksomhedspunkter blev fremhævet: 
 
 

• Der kan være gejst og motivation i at tale om hvordan vi sammen kan lykkes med at 
blive flere, herunder at konkret ideudveksling og idegenerering kan være en afgørende 
ny og god ting ved dette arrangement.  

• Ift. sted så er der en opmærksomhed på at vi i november måned ikke uden videre kan 
forvente at målgruppen vil sove i telt, hvis vi er på en skole. Lidt et ærgerligt signal at 
trække et så stort arrangement væk fra en af vores skoler, men problematikkerne 
anerkendes.  

• Ift. deltagerantal var det ikke alle der var sikre på, at vi rammer flere ved at lægge om 
på denne måde, hvorfor der spørges til hvad baserer vi den positive forventning til 
deltagertallet på. Vi vil sætte tryk på at forbundssekretærerne får folk med. En 
opmærksomhed på at planlægge programmet så vi kan afvikle det hvis der ikke 
kommer 250-300 deltagere. 

• Priserne for de forgangne tre Midtvejsdebatter blev fremlagt (mellem 500-700 kr.) og 
der var enighed om, at prisen ikke skal blive for dyr, og ikke i nærheden af en 
landsmødepris. Budgettet skal holdes inden for rammen på de 50 tkr. så der er ikke 
ønske om at hæve prisen nævneværdigt. 

• Obs på om der er tid og plads til arenasamling, som der tidligere har været ifm. 
midtvejsdebatten, selvom det ikke er sikkert at det er muligt at lave et møde mellem 
arena og HB så kort efter augustmødet.  

• Drøftet om det er en uddannelsesdag, og om uddannelsesforum skal inddrages i 
planlægningen.  

• Det ønskes, at kredsene får mulighed for at arbejde konkret med udviklingsmålene 
 
Ideer til placering: En konkret idé om at være på Vingsted Centret, som også har et 
vandrehjem og ellers ligger Vork tæt på også. 
 
Beslutning: 

HB gav opbakning til indstillingen og besluttede at ændre format og sted for midtvejsdebatten. 
Succeskriteriet må være at så mange som muligt kommer hjem med konkrete idéer eller 
handlinger til at kunne gå i gang med arbejdet med et udviklingsmål, samtidig med at der skal 
være rum for socialt samvær. Det skal ikke være for dyrt, særligt nu overnatning ikke er en del 
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af pakken. Der er frit lejde fra HB til at fastlægge et nyt navn for arrangementet. Der tages 
stilling til Arenasamling senere. 
Datoen vil blive meldt ud snarest, så vi ikke misser muligheden for at folk får det i kalenderen. 
 
 
2.02 Øget anlægsramme for servicehus på Sletten O 29 PJ  
  
Peter fremlagde kort baggrunden for indstillingen. Tilbage i 2019 blev der lavet et overslag på 
den nye servicebygning, der skal give lidt mere kapacitet på teltpladserne på den del af 
Sletten. HB og LM bevilgede budgettet efter denne ramme, som var realistisk på daværende 
tidspunkt. Siden da er priserne på byggematerialer steget og de forventes desværre at stige 
yderligere i fremtiden. Der er indhentet 3 tilbud.  
 
En del af likviditeten ca. 250 tkr. forventes at kunne findes på Slettens almindelige 
driftsbudget, hvor man har været meget tilbageholdne med vedligeholdelsesudgifterne. Emil 
redegjorde kort for at der er forskel på at investere likviditet i bygninger og i aktiviteter, 
hvorfor den forøgede pris kun hæver driftsbudgettet minimalt. 
 
 
Følgende blev drøftet: 

• Mulighederne for at spare i projektet: Der kan muligvis spares lidt på inventar og 
armaturer og der kigges også på et sponsorat på beklædningen, men der kan ikke 
hentes yderligere besparelser på projektet, som det foreligger. Der har ikke været tænkt 
afgørende i frivilligt arbejde idet, der er tale et professionelt byggeri, som bl.a. også har 
en presset tidsplan, hvor vi gerne vil have det færdig inden landslejren. Der kigges dog 
på at aktivere frivillige i de øvrige projekter på Laden, hvilket ikke har noget at gøre 
med denne anlægsramme. Hvis HB siger ja nu, så kan vi igangsætte indkøb af 
materialer med det samme. Hvis HB siger nej, må vi vente til prisen kan bringes ned på 
byggematerialer. 
 

• Hvad har vi skåret fra frem til den nuværende pris og hvad har det haft af betydning for 
projektet? Der er ikke skåret nævneværdigt ift. det oprindelige projekt. 
 

• Når landslejren har til opgave at bruge en del af deltagerprisen på blivende anlæg på 
Sletten – er der så noget af dette der kan tænkes ind så vi slår to fluer med ét smæk? 
Det peger måske ind i B-regnskabet. Kan det overvejes om vi kan låse en del af et 
eventuelt LL-overskud til dette formål? Dette tages med videre i økonomifølgegruppen. 
HB kommer til at forholde sig til hele landslejrbudgettet til august, herunder også 
anlægsrammen på Sletten. Slettens bestyrelse har dog været godt i gang med at skaffe 
fondsmidler til flere af de planlagte projekter som f.eks. Stilhedens Katedral og et 
søbad.  

 
OBS! Der er en opmærksomhed omkring at vi står i en situation, hvor vi har haft øgede udgifter 
grundet corona, vi vil gerne investere yderligere i strategien og vi kender ikke medlemstallet for 
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2021, der potentielt kan give et mere retvisende billede af coronakonsekvenserne på 
medlemssiden. 
 
Beslutning: 
HB godkendte at den samlede anlægsbevilling til opførsel af nyt servicehus på Sletten øges iht. 
indstillingen. 
 
2.03 Eventuelt O 1   
Iab. Dorte takkede for et godt møde og ønskede god sommer. 
 
  

 


