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Referat fra FDF Landsmøde 2022 
Om referatet 

Referatet er et beslutningsreferat. 

Punkterne i referatet følger ikke den rækkefølge, de blev behandlet af landsmødet, men 
følger kronologien i den udsendte dagsorden. 

Alle forslag og ændringsforslag er listet i den rækkefølge, de blev sat til afstemning – altså 
ud fra princippet om, at det forslag, der af dirigenterne vurderes som mest vidtgående, 
bliver sat til afstemning først og så fremdeles. Rækkefølgen afspejler ikke nødvendigvis 
den tidslige rækkefølge, forslag og ændringsforslag blev forelagt landsmødet under selve 
landsmødedebatten. 

Bilag 

Alle landsmødebilag kan findes på landsmødets hjemmeside: 
https://fdf.dk/arrangementer/landsmoede-2022/dagsorden-og-bilag  

Afstemninger 

Forslag og ændringsforslag har, efter landsmødets behandling og afstemning, følgende 
status: 

• Vedtaget        Forslaget er vedtaget ved afstemning. 

• Faldet            Forslaget er faldet ved afstemning. 

• Trukket          Forslaget er trukket inden afstemningen. 

• Bortfaldet    Forslaget er faldet på baggrund af vedtagelse af foregående 
forslag, der har ændret det oprindelige forslag så meget, at 
dette ændringsforslag bliver redundant. 

Orienteringspunkter 

Orienteringer, der ikke jf. vedtægterne skal godkendes, noteres som modtaget af 
landsmødet. 

Deltagere 

Til landsmødet deltog i alt 356 personer med taleret, heraf 303 stemmeberettigede fra 
kredse, landsdele, ungdomsrepræsentanter samt hovedbestyrelse. 

Herunder deltog med taleret: HB-kandidater, FDFs interne revisor og repræsentanter fra 
FDFs skoler. Endvidere deltog formænd fra FDFs Arena med taleret under punkter, som 
har relevans for udvalgets arbejde. 

Herudover deltog et antal af landsforbundets ansatte. 
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0. Velkomst ved FDFs formand 

FDFs formand Dorte Fog bød velkommen til FDF Landsmøde 2022. 

FDF havde sendt en hilsen til FDFs protektor, H. M. Dronning Margrethe 2., som kvitterede 
med en hilsen. 

 

1. Valg af dirigenter 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

Dennis Jim Frederiksen og Morten Skov Mogensen blev foreslået som dirigenter.  

Valgt 

 

2. Forretningsorden for landsmødet samt procedure for valg til 
hovedbestyrelsen 

Dirigenterne takkede for valget og konstaterede indledningsvist, at landsmødet var lovligt 
og rettidigt indvarslet. Ligeledes, at indkaldelse, dagsorden og øvrige materialer var 
udsendt rettidigt, og at alle øvrige frister vedrørende landsmødet var overholdt. 
Dirigenterne bemærkede ligeledes, at der efter dagsordensmaterialets udsendelse blev 
udsendt en redigeret version med mindre rettelser, som fremgik tydeligt markeret i det 
opdaterede materiale.  

Dirigenterne konstaterede på denne baggrund, at landsmødet var lovligt indvarslet, 
beslutningsdygtigt og kunne gennemføres.  

Dirigenterne gennemgik den udsendte forretningsorden, som bl.a. indeholdt proceduren for 
valg til FDFs hovedbestyrelse, som blev ændret ved landsmødet i 2020, og dermed blev 
taget i anvendelse for første gang til dette landsmøde. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

4. Hovedbestyrelsens beretning 2021-2022 

Modtaget 

 

5. Strategi 2021-2026 og udviklingsmål 2023-2024 

5.1 Udviklingsmål: Flere nye FDF-kredse 

Afrapportering og indsatser v. FDFs hovedbestyrelse og styregruppen for flere kredse 

Modtaget 
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5.2 Udviklingsmål: Flere puslinge 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

Forslagets ordlyd:  

Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn til FDF og skabe tryghed for børn 
såvel som forældre, så de ønsker at blive en del af FDFs fællesskab. 

Kredsen 

• arbejder for at få en separat puslingeklasse, for vi ved, at det giver plads til flere 
børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen. 

• vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
• vil arbejde med, hvordan man skaber tryghed for børn og forældre, når disse møder 

op til FDF for første gang. 

Landsdele 

• indbyder til arrangement for puslinge i landsdelen. 
• tilbyder mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde – herunder tryghed 

for forældrene.  

HB, Arena og ansatte 

• Kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser. 
• Udvalgene skal understøtte kredsene i, hvilke oplevelser man kan skabe for og med 

puslinge. 
• Medierne skal have et vedholdende fokus på at fortælle de gode historier om 

puslingearbejdet. 
• Kredsene skal understøttes med vejledning og materialer til god forældre kontakt, 

herunder tryghed for forældre. 
• Ny viden om børn i puslingealderen skal opsøges og formidles til landsdele og 

kredse. 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4 og FDF Landsdel 6: 

Ændringsforslag til den samlede tekst: 

Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn ind i FDFs fællesskab. 

Kredsen 

• arbejder for at få en separat puslingeklasse, for vi ved, at det giver plads til flere 
børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen. 

• vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
• vil arbejde med, hvordan man skaber et godt og trygt førstehåndsindtryk, når børn 

og unge møder FDF. 

Landsdele 

• tilbyder mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde og 
tryghedsskabende tiltag i kredsen. 

• Understøtte initiativer til puslingeaktiviteter i landsdele. 

HB, Arena og ansatte 

• Kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser. 
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• Udvalgene skal understøtte kredsene i, hvilke oplevelser man kan skabe for og med 
puslinge. 

• Medierne skal have et vedholdende fokus på at fortælle de gode historier om 
puslingearbejdet. 

• Kredsene skal understøttes med vejledning og materialer til god forældrekontakt, 
herunder tryghedsskabende tiltag i kredsene. 

• Ny viden om børn i puslingealderen skal opsøges og formidles til landsdele og 
kredse. 

Vedtaget 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Frederikshavn 2, FDF Hjørring, FDF Tårs, FDF Sæby, FDF 
Strandby og FDF Ålbæk: 

Ændringsforslag til overordnet tekst: 

Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn til FDF og skabe tryghed for børn 
såvel som forældre, så de ønsker at blive en del af FDFs fællesskab. 

HB påtager sig opgaven at lave en kompetencegivende uddannelse til nuværende og 
kommende puslingeledere, således kredsene bliver klædt på til opgaven, og derved kan 
invitere flere skolestartsbørn til at få et ståsted i livet og FDF. 

Kom ikke til afstemning pga. vedtagelse af ændringsforslaget stillet af FDF Landsdel 4 og 
FDF Landsdel 6 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Ny Tolstrup: 

Ændringsforslag til underpunkt vedr. kredse: 

• vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
• vil arbejde med, hvordan man skaber et godt og trygt førstehåndsindtryk, når børn 

og unge møder FDF. 

Faldet 

Ændringsforslag stillet af FDF Birkerød: 

Ændringsforslag til underpunkt vedr. landsdele: 

Landsdele og netværk: 

• indbyder til arrangement for puslinge i landsdelen. 
• tilbyder mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde – herunder tryghed 

for forældrene. 

Faldet 

Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4: 

Ændringsforslag til overordnet tekst:  

Vi vil sammen blive bedre til at invitere førskole- og skolestartsbørn til FDF, så de ønsker 
at blive en del af FDFs fællesskab.     

Trukket 
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Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4: 

Ændringsforslag til underpunkt vedr. landsdele:  

• Udbyder lederuddannelse indenfor puslingearbejde 
• Understøtte kredse i mulighed for sparring om puslingearbejdet 

Trukket 
 

Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 6: 

Ændringsforslag til overordnet tekst:  

Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn ind i FDFs fællesskab. 

Trukket 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 6: 

Ændringsforslag til alle tre underpunkter: 

Kredsen 

• arbejder for at få en separat puslingeklasse, for vi ved, at det giver plads til flere 
børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen. 

• vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
• vil arbejde med, hvordan man skaber et godt og trygt førstehåndsindtryk, når børn 

og unge møder FDF. 

Landsdele 

• indbyder til arrangement for puslinge i landsdelen. 
• tilbyde mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde. 

HB, Arena og ansatte 

• Kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser. 
• Udvalgene skal understøtte kredsene i, hvilke oplevelser man kan skabe for og med 

puslinge. 
• Medierne skal have et vedholdende fokus på at fortælle de gode historier om 

puslingearbejdet. 
• Kredsene skal understøttes med vejledning og materialer til god forældrekontakt. 
• Ny viden om børn i puslingealderen skal opsøges og formidles til landsdele og 

kredse. 

Trukket 

 

Endelig ordlyd: 

Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn ind i FDFs fællesskab.  

Kredsen 

• Arbejder for at få en separat puslingeklasse, for vi ved, at det giver plads til flere 
børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen. 

• Vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
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• Vil arbejde med, hvordan man skaber et godt og trygt førstehåndsindtryk, når børn 
og unge møder FDF.  

Landsdele 

• Tilbyder mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde og 
tryghedsskabende tiltag i kredsene  

• Understøtter initiativer til puslingeaktiviteter i landsdele  

HB, Arena og ansatte 

• Kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser. 
• Udvalgene skal understøtte kredsene i, hvilke oplevelser man kan skabe for og med 

puslinge. 
• Medierne skal have et vedholdende fokus på at fortælle de gode historier om 

puslingearbejdet. 
• Kredsene skal understøttes med vejledning og materialer til god forældrekontakt, 

herunder tryghedsskabende tiltag i kredsene. 
• Ny viden om børn i puslingealderen skal opsøges og formidles til landsdele og 

kredse. 

Vedtaget 

 

5.3 Udviklingsmål: Engagerede voksne 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

Forslagets ordlyd:  

Vi vil sammen invitere flere voksne ind i FDFs fællesskab. 

Kredsen 

• lægger en plan for, hvordan kredsen kontinuerligt har fokus på, hvordan man 
rekrutterer voksne til kredsens opgaver. 

• arbejder med overgangene fra at være nysgerrig og hjælpende voksen til at være 
leder. Herunder hvad FDFs pædagogik gør for vores samværsform. 

• arbejder med et ungemiljø i kredsen, der støtter seniorerne i at blive en del af både 
børnearbejde og lederfællesskab. 

Landsdele 

• laver kurser målrettet nye ledere. 
• etablerer seniorfælleskaber på tværs af kredsene i landsdelen i samspil med de 

unge selv. 

HB, Arena og ansatte 

• Landsforbundets ansatte vejleder og understøtter kredsene i, hvordan de mere 
målrettet kan rekruttere nye voksne. 

• rammesætter debatter om vilkår og kultur i forbindelse med det at være en 
engageret voksen i FDF. 

• arbejder med videndeling mellem kredsene for at sikre de gode erfaringer i 
overgange fra seniorlivet samt at tiltrække nye voksne. 

• understøtter kredsene i at have den gode sidemandsoplæring af både seniorerne 
samt kommende og nye ledere, så de bliver trygge i arbejdet som børneleder 
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Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4: 

Ændringsforslag til underpunkt vedr. landsdele: 

Landsdele 

• udbyder lederuddannelse målrettet nye ledere. 
• arbejder med seniorfælleskaber på tværs af kredsene i landsdelen i samspil med de 

unge selv. 
• Inviterer de unge, herunder seniorer, med i udvalgsarbejde hvor muligt 

Vedtaget 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4: 

Ændringsforslag til overordnet tekst: 

Vi vil sammen invitere flere voksne og unge ind i FDFs fællesskab. 

Vedtaget 

 

Ændringsforslag stillet af FDF K 25 Brønshøj og FDF Mørkhøj: 

Ændringsforslag til underpunkter vedr. kredsen og HB, Arena og ansatte: 

Kredsen 

• lægger en plan for, hvordan kredsen kontinuerligt har fokus på, hvordan man 
rekrutterer og fastholder voksne og unge til kredsens opgaver. 

• arbejder med overgangene fra at være nysgerrig og hjælpende voksen til at være 
leder. Herunder hvad FDFs pædagogik gør for vores samværsform. 

• arbejder med et ungemiljø i kredsen, der støtter seniorerne i at blive en del af både 
børnearbejde og lederfællesskab. 

HB, Arena og ansatte 

• Landsforbundets ansatte vejleder og understøtter kredsene i, hvordan de mere 
målrettet kan rekruttere og fastholde voksne og unge. 

• rammesætter debatter om vilkår og kultur i forbindelse med det at være en 
engageret voksen i FDF. 

• arbejder med videndeling mellem kredsene for at sikre de gode erfaringer i 
overgange fra seniorlivet samt at tiltrække nye voksne. 

• understøtter kredsene i at have den gode sidemandsoplæring af både seniorerne 
samt kommende og nye ledere, så de bliver trygge i arbejdet som børneleder 

Vedtaget 

 

Endelig ordlyd: 

Vi vil sammen invitere flere voksne og unge ind i FDFs fællesskab. 

Kredsen 

• lægger en plan for, hvordan kredsen kontinuerligt har fokus på, hvordan man 
rekrutterer og fastholder voksne og unge til kredsens opgaver. 
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• arbejder med overgangene fra at være nysgerrig og hjælpende voksen til at være 
leder. Herunder hvad FDFs pædagogik gør for vores samværsform. 

• arbejder med et ungemiljø i kredsen, der støtter seniorerne i at blive en del af både 
børnearbejde og lederfællesskab. 

Landsdele 

• udbyder lederuddannelse målrettet nye ledere.  
• arbejder med seniorfælleskaber på tværs af kredsene i landsdelen i samspil med de 

unge selv.  
• inviterer de unge, herunder seniorer, med i udvalgsarbejde hvor muligt 

HB, Arena og ansatte 

• Landsforbundets ansatte vejleder og understøtter kredsene i, hvordan de mere 
målrettet kan rekruttere og fastholde nye voksne og unge. 

• rammesætter debatter om vilkår og kultur i forbindelse med det at være en 
engageret voksen i FDF. 

• arbejder med videndeling mellem kredsene for at sikre de gode erfaringer i 
overgange fra seniorlivet samt at tiltrække nye voksne. 

• understøtter kredsene i at have den gode sidemandsoplæring af både seniorerne 
samt kommende og nye ledere, så de bliver trygge i arbejdet som børneleder 

Vedtaget 

 

 

6. Forslag om at flere børn og unge skal møde FDF gennem musik 

Forslag stillet af FDF Sundby, FDF Vesterbro, FDF Aalborg 8 Nr. Tranders, FDF Haderslev, 
FDF Skovlunde, FDF K 19 - Vanløse, FDF Aarhus Musikkreds, FDF Vejle 1 

Forslagets ordlyd:  

Hovedbestyrelsen skal i løbet af 2023 nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække, 
hvordan musikarbejde generelt kan boostes i FDF, så flere børn og unge kan møde FDF 
gennem musik. Herunder skal arbejdsgruppen initiere, at der afvikles et eller flere større 
events med sang og/eller musik som det primære fokus. 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Odense 14. Ansgar og FDF Landsdel 6: 

Hovedbestyrelsen skal i løbet af 2023 nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække, 
hvordan arbejde med sang og musik generelt kan boostes i FDF, så flere børn og unge kan 
møde FDF gennem sang og musik. Arbejdsgruppens arbejde kan udmunde i et 
udviklingsmål omkring sang og musik i FDF til Landsmødet i 2024. 

Faldet 

Ændringsforslag stillet af FDFs hovedbestyrelse: 

Hovedbestyrelsen skal i løbet af 2023 nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække, 
hvordan musikarbejde generelt kan boostes i FDF, så flere børn og unge kan møde FDF 
gennem musik. 

Faldet 

Endelig ordlyd: 
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Hovedbestyrelsen skal i løbet af 2023 nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække, 
hvordan musikarbejde generelt kan boostes i FDF, så flere børn og unge kan møde FDF 
gennem musik. Herunder skal arbejdsgruppen initiere, at der afvikles et eller flere større 
events med sang og/eller musik som det primære fokus. 

Vedtaget 

 

 

7. Forslag om ny pind i ambitionen; NATUR 

Forslag stillet af FDF K9, FDF K27 Lundehus Sogn, FDF K2, FDF Vesterbro, FDF K20, FDF K5, 
FDF K17 

Forslagets ordlyd: Til FDFs ambition tilføjes: 

Natur 
FDF giver børn og unge naturoplevelser, så de får et tilhørsforhold til naturen og føler 
ansvar for at passe godt på vores fælles verden. 

Til elementet NATUR skal der i landsforbundet nedsættes et udvalg, som de kommende to 
år udarbejder et udviklingsmål, som fremlægges på landsmødet i 2024. Frem mod 
landsmødet afprøves nye tiltag. 

 

Ændringsforslag stillet af FDF K27 Lundehus Sogn: 

Vi foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at skærpe FDFs naturprofil, 
give os et sprog om natur og sætte fokus på væredygtighed. 

Vedtaget 

Endelig ordlyd: 

Vi foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at skærpe FDFs naturprofil, 
give os et sprog om natur og sætte fokus på væredygtighed.   

Vedtaget 

 

 

8. Forslag om at March & Lejr udkommer hvert andet år 

Forslag stillet af FDF Hvalsø, FDF Gevninge, FDF Roskilde, FDF Ny Tolstrup, FDF Havdrup, 
FDF Gadstrup-Snoldelev, FDF Høje-Taastrup 

Forslagets ordlyd:  

Vi stiller forslag om at March og lejr skal udkomme hvert 2. år, i stedet for hvert år, men 
fortsat i trykt udgave. 

Faldet 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Odense 12., FDF Odense 3 og FDF Odense 14 Ansgar: 
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Vi stiller forslag om at March og lejr skal udkomme året op til landslejr, i stedet for hvert 
år, men fortsat i trykt udgave. 

Faldet 

Ændringsforslag stillet af FDF Lind, FDF Herning Nord, FDF Tjørring, FDF Landsdel 3, FDF 
Gullestrup, FDF Sunds, FDF Bording, FDF Isenvad, FDF Ikast, FDF Brande, FDF 
Fjelstervang: 

Vi stiller forslag om, at March og lejr fremover skal udkomme hvert femte år eller i 
forbindelse med større FDF-arrangementer på landsplan. March og lejr skal fortsat 
udkomme i en trykt udgave. 

Faldet 

 

9. Forslag om finansiering af renovering og ombygning af Rysensteen 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

Forslagets ordlyd:  

Landsmødet bemyndiger hovedbestyrelsen til at finansiere renovering og opgradering af 
Rysensteen med henblik på omlægning til erhvervsudlejning på 1., 2., og 3. sal og indretning 
af FDFs hovedkontor på de resterende etager. 

Vedtaget 

Endelig ordlyd:  

Landsmødet bemyndiger hovedbestyrelsen til at finansiere renovering og opgradering af 
Rysensteen med henblik på omlægning til erhvervsudlejning på 1., 2., og 3. sal og indretning 
af FDFs hovedkontor på de resterende etager. 

Vedtaget 

 

10. Samværsregler og samværspolitik 

10.1 Forslag om vedtægtsændring vedr. samværspolitik for FDF 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

Forslagets ordlyd: 

§ 4 stk. 6 

Landsforbundets samværspolitik er gældende for alle medlemmer af FDF. 

Landsforbundets samværsregler er gældende på alle landsforbundets arrangementer. I 
kredse og til landsdelsarrangementer skal de relevante samværsregler ligeledes efterleves. 

Endelig ordlyd: 

Landsforbundets samværspolitik er gældende for alle medlemmer af FDF. 

Landsforbundets samværsregler er gældende på alle landsforbundets arrangementer. I 
kredse og til landsdelsarrangementer skal de relevante samværsregler ligeledes efterleves. 

Vedtaget 
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10.2 Forslag om samværspolitik for FDF 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

Forslagets ordlyd:  

Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 

At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
ydmyghed. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Odense 12: 

I FDF behandler vi hinanden med omsorg og gensidig respekt.  

Faldet 

Ændringsforslag stillet af FDF Fredericia Vejlby: 

Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 

At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
ydmyghed. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering, etnicitet eller religion. 

Faldet 

Ændringsforslag stillet af FDF K 27 Lundehus sogn: 

Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 
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At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 

Vedtaget 

Ændringsforslag stillet af FDF K 27 Lundehus sogn: 

Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 

At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
ydmyghed. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation uden samtykke.  

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 

Faldet 

Ændringsforslag stillet af FDF K 27 Lundehus sogn: 

Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 

At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation uden samtykke.  

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 
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I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af diskrimination på grund 
af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 

Trukket 

Ændringsforslag stillet af FDFs hovedbestyrelse til ændringsforslag stillet af FDF K 27 
Lundehus sogn: 

Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 

At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af diskrimination på grund 
af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 

Trukket 

 

Endelig ordlyd: 

Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 

At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  

For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres.  

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 

Vedtaget 
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10.3 Forslag til vedtægtsændring vedr. kredses samværsregler 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

Forslagets ordlyd:  

§ 7 stk. 7 

Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og voksnes kontakt med 
kredsens egne børn og unge i FDF. Disse samværsregler skal som minimum indeholde 
følgende overskrifter: 

• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 

Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let 
tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne 
godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. 

 

Endelig ordlyd: 

§ 7 stk. 7  

Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og voksnes kontakt med 
kredsens egne børn og unge i FDF. Disse samværsregler skal som minimum indeholde 
følgende overskrifter: 

• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 

Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let 
tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne 
godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. 

Vedtaget 

 

10.4 Forslag til vedtægtsændring vedr. landsdeles samværsregler 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  

Forslagets ordlyd:  

§ 10 Landsdele og netværk, tilføjelse til stk. 1 

f. Landsdelsledelsen skal udfærdige samværsregler, som er gældende på landsdelens 
arrangementer.  
Landsdelens samværsregler skal i forbindelse med arrangementer være forældre, unge og 
voksne bekendt og være let tilgængelige for alle deltagere og forældre. 
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Disse samværsregler skal som minimum indeholde følgende overskrifter: 

• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 

 

Endelig ordlyd: 

§ 10 Landsdele og netværk, tilføjelse til stk. 1 

f. Landsdelsledelsen skal udfærdige samværsregler, som er gældende på landsdelens 
arrangementer.  
Landsdelens samværsregler skal i forbindelse med arrangementer være forældre, unge og 
voksne bekendt og være let tilgængelige for alle deltagere og forældre. 

Disse samværsregler skal som minimum indeholde følgende overskrifter: 

• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 

Vedtaget 

 

11. Regnskaber 

11.1 Landsforbundets regnskaber 2020 og 2021 

Godkendt 

 

11.2 Orientering om regnskaber 2020 og 2021 for 55Nord 

Modtaget 

 

11.3 Orientering om regnskaber for HCT-fonden 2020 og 2021 

Modtaget 

 

12. Landsdelenes vedtægter 

12.1 Forslag om ændringer af vedtægterne for landsdelsledelser og netværk 
(§ 10) 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse og FDFs landsdelsledelser 

Forslagets ordlyd: 

§ 10 stk. 1 
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I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. 
Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der fungerer som bindeled mellem landsdelens 
kredse og netværk, og mellem hovedbestyrelsen og landsdelen. 
Det er landsdelsledelsens overordnede opgave at sikre kendskab til landsdelens kredse og 
dermed sikre viden og mandat til at virke som en aktiv landsdelsledelse. 
Landsdelsledelsen arbejder selvstændigt under ansvar overfor kredsene. 

§ 10 stk. 2 

Landsdelsledelsen består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. 
Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. 
Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. 
Suppleringen gælder valgperioden ud. 

Kun nuværende medlemmer af FDF, samt medlemmer af en kredsbestyrelse, kan modtage 
valg til landsdelsledelsen. 
Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen. 

Det påhviler landsdelsledelsen at fastslå om kandidaterne opfylder betingelserne for at 
kunne blive valgt. 

§ 10 stk. 3 

a. Kredsene holder landsdelsmøde i løbet af februar måned i ulige år. På landsdelsmødet 
kan det besluttes at landsdelen udover landsdelsmødet i ulige år også vil afholde 
landsdelsmøde i lige år. Såfremt dette besluttes, har landsdelsmødet i lige år alene det 
formål at vælge medlemmer til landsdelsledelsen. 

b. Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel, med angivelse af 
tid og sted for afholdelse. Samtidig opfordres kredse og hovedbestyrelsen til at finde og 
opfordre kandidater til landsdelsledelsen og indsende forslag til dagsorden. Dette skal 
være landsdelsledelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af landsdelsmødet. 
Kandidater kan melde deres kandidatur op til 3 uger før landsdelsmødet. 
Senest 2 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden, 
mødebilag og aktuel kandidatliste. 

Landsdelsmødet skal før kandidatpræsentationen på mødet tage stilling til, om der kan 
opstilles yderligere kandidater på selve mødet. Alle kandidater skal på landsdelsmødet 
præsentere deres kandidatur. 

Der udarbejdes referat af landsdelsmødet. Det underskrives af dirigenten og sendes til 
landsdelens kredse og forbundskontoret senest to uger efter landsdelsmødet. 

Ønsker et flertal i landsdelsledelsen eller en gruppe af minimum fire kredse at indkalde til 
et ekstraordinært landsdelsmøde, kan dette ske med minimum 8 ugers varsel, og med 
overholdelse af de gældende frister for ordinært landsdelsmøde. 

§ 10 stk. 4 

På landsdelsmødet deltager med stemmeret: 

• Landsdelsledelsen. 

• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 
landsmøder. 

• Landsdelens ungdomsrepræsentanter. 
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Forbundssekretæren, medlemmer af eventuelle udvalg nedsat af landsdelsledelsen og 
kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret men uden 
stemmeret. Maksimalt to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet 
med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelsledelsen i sin forretningsorden 
fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører med taleret, men 
uden stemmeret. 

a) Dagsordenen til det ordinære landsdelsmøde skal som minimum omfatte: 

• Valg af dirigent for landsdelsmødet 

• Valg af referent for landsdelsmødet 

• Beslutning om, hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet 

• Orientering om landsdelsledelsens arbejde og hvad der er sket landsdelen i den forgange 
periode. Denne tages til efterretning af landsdelsmødet 

• Fremlæggelse af regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse 

• Debat om, hvordan der kan arbejdes med landsmødets beslutninger og andre relevante 
områder for landsdelen, som kan give retning for dennyvalgte landsdelsledelses 
fokusområder. 

• Forslag fra kredse og landsdelsledelse 

• Fremlæggelse af budget for perioden frem til næste landsdelsmøde til godkendelse 

• Præsentation af kandidater 

• Valg til landsdelsledelsen 

• Valg af en intern revisor samt en stedfortræder for denne 

• Eventuelt 

 

b) Dagsorden til eventuelt landsdelsmøde i lige år skal som minimum omfatte: 

• Valg af dirigent for landsdelsmødet 

• Valg af referent for landsdelsmødet 

• Beslutning om hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet 

• Præsentation af kandidater 

• Valg til landsdelsledelsen 

• Eventuelt 

 

§ 10 stk. 5 

a. Det er landsdelsledelsens opgave 

• at afholde landsdelsmødet, og såfremt der er truffet beslutning om landsdelsmøder i lige 
år også at afholde dette. 

• at samarbejde med kredse og netværk i landsdelen om at føre ambition, udviklingsmål og 
landsmødevedtagelser ud i livet. 

• at have det overordnede ansvar for landsdelens økonomi. 
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• at arbejde med konkrete opgaver og henvendelser, der opstår ved at være et bindeled 
mellem kredse/netværk og landsdel/landsforbund, samt 

• at sikre en inddeling af landsdelens kredse i aktive netværk i samarbejde med kredsene 
selv. 

b. Herudover har landsdelsledelsen ansvar for følgende 

• at afholde valg til ungdomsrepræsentanter. 

• at der udbydes lederuddannelse. 

• at afholde formøde til landsmøde. 

• at skabe forskellige typer af initiativer, der understøtter landsdelens fællesskab, samt 

• at lave regnskab for landsdelen, der følger kalenderåret, og indsende det til 
forbundskontoret inden den fastsatte frist. Regnskabet skal være revideret af den valgte 
interne revisor. 

Landsdelsledelsen kan nedsætte udvalg udenfor landsdelsledelsen eller vælge enkelt 
personer udenfor ovenstående opgaver. 

c. Landsdelsledelsen kan facilitere og understøtte: 

1. Arrangementer. 

2. Kredslederfællesskaber. 

3. Flere platforme for demokratiske lederfælleskaber, samt 

4. Yderligere netværk for kredsene. 

 

d. Landsdelsledelsen kan indgå samarbejde med en eller flere skoler med tilknytning til 
FDF. 

Landsdelsledelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en 
særlig indsats i landsdelen. 

e. Landsdelen kan ikke forpligte landsdelens kredse i økonomisk henseende ved køb af 
fast ejendom, skibe og lignende, medmindre kredsene hver for sig i hvert enkelt tilfælde 
erklærer sig indforstået hermed. 

§ 10 stk. 6 

a. Kredse og landsdelsledelsen inddeler i samarbejde landsdelen i netværk med det formål, 
at ingen kredse står alene med deres kredsudvikling. 
Hvis en kreds ønsker at skifte netværk, tages kontakt til det nye netværk, og kredsen 
orienterer det gamle netværk og landsdelsledelsen om skift af netværk. I tilfælde af, at én 
kreds har meldt sig ud af et netværk, kan landsdelsledelsen træffe beslutning om ny 
netværkstilknytning. 

b. Et netværk består af minimum kredsledere/kredsledelsen fra de deltagende kredse. 
Disse udpeger en netværksleder/-ledelse for en aftalt periode. Netværkslederen skal være 
medlem af en af de deltagende kredse. Netværkslederen er ansvarlig for, at netværket har 
fokus på kredsenes daglige arbejde og kredsenes udvikling. Netværket fastlægger selv sin 
forretningsorden og beslutter, om der skal etableres et økonomisk grundlag. 

c. Der kan i tillæg laves yderligere netværk for at understøtte en specifik interesse eller 
målgruppe. 
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§ 10 stk. 7 

Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens 
ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte disse 
før og under landsmødet. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter 
under den demokratiske dannelse. Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to 
suppleanter. Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til 
valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret og have mulighed for at stille op. 

§ 10 stk. 8 

Landsdelsledelsen udarbejder i samarbejde med hovedbestyrelsen og med opbakning fra 
landsdelens kredse en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen 
beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. 

Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år og herudover ved ansættelse af 
forbundssekretærer. Forbundssekretæren arbejder i landsdelen, på grundlag af 
samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være 
tilknyttet flere landsdele. 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Vejrumbro: 

Ændringsforslag til § 10 stk. 1: 

Til første tekststykke tilføjes: "Hovedbestyrelsen udpeger en forbundssekretær, der 
understøtter landsdelens arbejde." 

Faldet 
 

Endelig ordlyd: 

§ 10 stk. 1 

I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. 
Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der fungerer som bindeled mellem landsdelens 
kredse og netværk, og mellem hovedbestyrelsen og landsdelen. 
Det er landsdelsledelsens overordnede opgave at sikre kendskab til landsdelens kredse og 
dermed sikre viden og mandat til at virke som en aktiv landsdelsledelse. 
Landsdelsledelsen arbejder selvstændigt under ansvar overfor kredsene. 

§ 10 stk. 2 

Landsdelsledelsen består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. 
Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. 
Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. 
Suppleringen gælder valgperioden ud. 

Kun nuværende medlemmer af FDF, samt medlemmer af en kredsbestyrelse, kan modtage 
valg til landsdelsledelsen. 
Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen. 

Det påhviler landsdelsledelsen at fastslå om kandidaterne opfylder betingelserne for at 
kunne blive valgt. 

§ 10 stk. 3 
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a. Kredsene holder landsdelsmøde i løbet af februar måned i ulige år. På landsdelsmødet 
kan det besluttes at landsdelen udover landsdelsmødet i ulige år også vil afholde 
landsdelsmøde i lige år. Såfremt dette besluttes, har landsdelsmødet i lige år alene det 
formål at vælge medlemmer til landsdelsledelsen. 

b. Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel, med angivelse af 
tid og sted for afholdelse. Samtidig opfordres kredse og hovedbestyrelsen til at finde og 
opfordre kandidater til landsdelsledelsen og indsende forslag til dagsorden. Dette skal 
være landsdelsledelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af landsdelsmødet. 
Kandidater kan melde deres kandidatur op til 3 uger før landsdelsmødet. 
Senest 2 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden, 
mødebilag og aktuel kandidatliste. 

Landsdelsmødet skal før kandidatpræsentationen på mødet tage stilling til, om der kan 
opstilles yderligere kandidater på selve mødet. Alle kandidater skal på landsdelsmødet 
præsentere deres kandidatur. 

Der udarbejdes referat af landsdelsmødet. Det underskrives af dirigenten og sendes til 
landsdelens kredse og forbundskontoret senest to uger efter landsdelsmødet. 

Ønsker et flertal i landsdelsledelsen eller en gruppe af minimum fire kredse at indkalde til 
et ekstraordinært landsdelsmøde, kan dette ske med minimum 8 ugers varsel, og med 
overholdelse af de gældende frister for ordinært landsdelsmøde. 

§ 10 stk. 4 

På landsdelsmødet deltager med stemmeret: 

• Landsdelsledelsen. 

• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 
landsmøder. 

• Landsdelens ungdomsrepræsentanter. 

Forbundssekretæren, medlemmer af eventuelle udvalg nedsat af landsdelsledelsen og 
kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret men uden 
stemmeret. Maksimalt to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet 
med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelsledelsen i sin forretningsorden 
fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører med taleret, men 
uden stemmeret. 

a) Dagsordenen til det ordinære landsdelsmøde skal som minimum omfatte: 

• Valg af dirigent for landsdelsmødet 

• Valg af referent for landsdelsmødet 

• Beslutning om, hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet 

• Orientering om landsdelsledelsens arbejde og hvad der er sket landsdelen i den forgange 
periode. Denne tages til efterretning af landsdelsmødet 

• Fremlæggelse af regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse 

• Debat om, hvordan der kan arbejdes med landsmødets beslutninger og andre relevante 
områder for landsdelen, som kan give retning for den nyvalgte landsdelsledelses 
fokusområder. 

• Forslag fra kredse og landsdelsledelse 

• Fremlæggelse af budget for perioden frem til næste landsdelsmøde til godkendelse 
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• Præsentation af kandidater 

• Valg til landsdelsledelsen 

• Valg af en intern revisor samt en stedfortræder for denne 

• Eventuelt 

 

b) Dagsorden til eventuelt landsdelsmøde i lige år skal som minimum omfatte: 

• Valg af dirigent for landsdelsmødet 

• Valg af referent for landsdelsmødet 

• Beslutning om hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet 

• Præsentation af kandidater 

• Valg til landsdelsledelsen 

• Eventuelt 

 

§ 10 stk. 5 

a. Det er landsdelsledelsens opgave 

• at afholde landsdelsmødet, og såfremt der er truffet beslutning om landsdelsmøder i lige 
år også at afholde dette. 

• at samarbejde med kredse og netværk i landsdelen om at føre ambition, udviklingsmål og 
landsmødevedtagelser ud i livet. 

• at have det overordnede ansvar for landsdelens økonomi. 

• at arbejde med konkrete opgaver og henvendelser, der opstår ved at være et bindeled 
mellem kredse/netværk og landsdel/landsforbund, samt 

• at sikre en inddeling af landsdelens kredse i aktive netværk i samarbejde med kredsene 
selv. 

b. Herudover har landsdelsledelsen ansvar for følgende 

• at afholde valg til ungdomsrepræsentanter. 

• at der udbydes lederuddannelse. 

• at afholde formøde til landsmøde. 

• at skabe forskellige typer af initiativer, der understøtter landsdelens fællesskab, samt 

• at lave regnskab for landsdelen, der følger kalenderåret, og indsende det til 
forbundskontoret inden den fastsatte frist. Regnskabet skal være revideret af den valgte 
interne revisor. 

Landsdelsledelsen kan nedsætte udvalg udenfor landsdelsledelsen eller vælge enkelt 
personer udenfor ovenstående opgaver. 

c. Landsdelsledelsen kan facilitere og understøtte: 

1. Arrangementer. 
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2. Kredslederfællesskaber. 

3. Flere platforme for demokratiske lederfælleskaber, samt 

4. Yderligere netværk for kredsene. 

d. Landsdelsledelsen kan indgå samarbejde med en eller flere skoler med tilknytning til 
FDF. 

Landsdelsledelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en 
særlig indsats i landsdelen. 

e. Landsdelen kan ikke forpligte landsdelens kredse i økonomisk henseende ved køb af 
fast ejendom, skibe og lignende, medmindre kredsene hver for sig i hvert enkelt tilfælde 
erklærer sig indforstået hermed. 

§ 10 stk. 6 

a. Kredse og landsdelsledelsen inddeler i samarbejde landsdelen i netværk med det formål, 
at ingen kredse står alene med deres kredsudvikling. 
Hvis en kreds ønsker at skifte netværk, tages kontakt til det nye netværk, og kredsen 
orienterer det gamle netværk og landsdelsledelsen om skift af netværk. I tilfælde af, at én 
kreds har meldt sig ud af et netværk, kan landsdelsledelsen træffe beslutning om ny 
netværkstilknytning. 

b. Et netværk består af minimum kredsledere/kredsledelsen fra de deltagende kredse. 
Disse udpeger en netværksleder/-ledelse for en aftalt periode. Netværkslederen skal være 
medlem af en af de deltagende kredse. Netværkslederen er ansvarlig for, at netværket har 
fokus på kredsenes daglige arbejde og kredsenes udvikling. Netværket fastlægger selv sin 
forretningsorden og beslutter, om der skal etableres et økonomisk grundlag. 

c. Der kan i tillæg laves yderligere netværk for at understøtte en specifik interesse eller 
målgruppe. 

§ 10 stk. 7 

Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens 
ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte disse 
før og under landsmødet. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter 
under den demokratiske dannelse. Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to 
suppleanter. Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til 
valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret og have mulighed for at stille op. 

§ 10 stk. 8 

Landsdelsledelsen udarbejder i samarbejde med hovedbestyrelsen og med opbakning fra 
landsdelens kredse en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen 
beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. 

Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år og herudover ved ansættelse af 
forbundssekretærer. Forbundssekretæren arbejder i landsdelen, på grundlag af 
samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være 
tilknyttet flere landsdele. 

Vedtaget 

 

12.2 Forslag om Appendiks II, Standardvalgvedtægt for landsdelsledelser 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse og FDFs landsdelsledelser 
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Forslagets ordlyd:  

Appendiks II, Standardvalgvedtægt for landsdelsledelser slettes fra vedtægterne. Hele 
appendikset foreslås slettet. 

 

Endelig ordlyd:  

Appendiks II, Standardvalgvedtægt for landsdelsledelser slettes fra vedtægterne. Hele 
appendikset foreslås slettet. 

Vedtaget  

 

13. Forslag om at ændre fra ungdomsrepræsentanter til unge medlemmer af 
landsdelsledelsen 

Forslag stillet af FDF Landsdel 6 

Forslagets ordlyd: 

§ 7 Kredsen 

Stk. 6 

b. Seniorer deltager i seniorarbejdet tilpasset den enkelte kreds. Kredsen inddrager 
seniorerne i kredsens demokratiske processer. 

 

§ 10 Landsdele og netværk 

Stk. 1 

I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. Landsdelen 
ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. 
Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. 

Derudover er to pladser i landsdelsledelsen reserveret til medlemmer under 18 år. 

Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter 
selv sin forretningsorden. 

Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan 
modtage valg til landsdelsledelsen. Kandidatlisten skal indeholde oplysninger om, hvor og 
hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF. Kandidater skal være fyldt 15 år for 
at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen. Det påhviler landsdelsledelsen 
inden kandidatlistens udsendelse at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder 
valgbarhedsbetingelserne.  
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. 

Suppleringen gælder valgperioden ud. 

Stk. 2 

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af 
marts. 

På landsdelsmødet deltager med stemmeret: 

• Landsdelsledelsen 
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• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 
landsmøder. 

Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager 
på landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret. 

Et eller to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet med taleret, 
men uden stemmeret. 

Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, hvem der kan deltage på 
landsdelsmøderne som observatører uden tale- og stemmeret. 

Stk. 8 

(Oprindelig tekst slettet) 

 

§ 13 Landsmøde 

Stk. 1 

Landsforbundets højeste myndighed er landsmødet, der består af: 

• repræsentanter for kredsene, valgt af ledermødet og kredsbestyrelsen 
• fra hver landsdel op til fem valgte medlemmer, hvoraf to pladser er reserveret til 

medlemmer under 18 år 
• Hovedbestyrelsens medlemmer. 

Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret: 

• kandidater på valg til hovedbestyrelsen 
• Landsforbundets ansatte 
• 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler. 
• Den landsmødevalgte interne revisor 
• Formænd for landsforbundets udvalg under behandling af dagsordensforslag, der 

påvirker eller påvirkes af det pågældende udvalgsarbejde. 

Stk. 4 

b. Medlemmer af hovedbestyrelsen, 5 valgte medlemmer af hver landsdelsledelse hvoraf 
to pladser er reserveret til medlemmer under 18 år, har hver en personlig stemme, der ikke 
kan videregives ved fuldmagt. 

Faldet 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 6: 

Ændringsforslag til § 10 stk. 1: 

[…] Derudover er to pladser i landsdelsledelsen reserveret til unge medlemmer under 18 år 
på valgtidspunktet. […] 

Ændringsforslag til § 10 stk. 2 – her tilføjes: 

Er der ikke to valgte unge medlemmer i landsdelsledelsen, forpligtes landsdelsledelsen til 
at afholde valg i landsdelen hvor disse kan vælges af landsdelens medlemmer mellem 15 
og 18 år. 

Ændringsforslag til § 13 stk. 1: 
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[…] fra hver landsdel op til fem valgte medlemmer, hvoraf to pladser er reserveret til de 
valgte unge medlemmer af landsdelsledelsen […] 
Ændringsforslag til § 13 stk. 4: 

b. Medlemmer af hovedbestyrelsen, 5 valgte medlemmer af hver landsdelsledelse hvoraf 
to pladser er reserveret til de valgte unge medlemmer, har hver en personlig stemme, der 
ikke kan videregives ved fuldmagt. 

Faldet 

 

14. Valg til FDFs hovedbestyrelse 2022-2026 

Valget til hovedbestyrelsen sker jf. vedtægternes § 12, stk. 2. Valget gennemføres i én 
valgrunde. Kandidaterne vælges efter almindeligt stemmeflertal, hvor hver 
stemmeberettigede skal afgive 5 stemmer, svarende til det antal pladser, der jf. § 12, stk. 4 
skal besættes i hovedbestyrelsen i 2022. Hver stemmeberettiget må maks. afgive én 
stemme pr. kandidat.  
De kandidater, der ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, er indtil næste landsmøde 
suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmerne i den rækkefølge, som stemmetallene i 
den primære valgrunde viste. 

 

Kandidater i alfabetisk rækkefølge: 

• Aksel Munk-Hansen, FDF Hjortshøj 
• Dorte Fog, FDF K 25 Brønshøj 
• Emil Gaarde, FDF K 19 - Vanløse 
• Jesper Nielsen, FDF Ledøje-Smørum 
• Kim Koch Rasmussen, FDF Hasle-Åbyhøj 
• Martin Bo Hermansen, FDF Odense 3 
• Morten Gehrt Schmidt, FDF Brabrand 
• Ulla Visbech, FDF Landskreds 

 

Primær valgrunde: 

Følgende kandidater opnåede valg (stemmetal angivet i parentes): 

• Emil Gaarde, FDF K 19 - Vanløse (248) 
• Dorte Fog, FDF K 25 Brønshøj (234) 
• Kim Koch Rasmussen, FDF Hasle-Åbyhøj (233) 
• Martin Bo Hermansen, FDF Odense 3 (225) 
• Morten Gehrt Schmidt, FDF Brabrand (184) 

Suppleanter: 

1. Ulla Visbech, FDFs Landskreds 
2. Aksel Munk-Hansen, FDF Hjortshøj 
3. Jesper Nielsen, FDF Ledøje-Smørum 

FDFs hovedbestyrelse består fra 2022-2024 af følgende personer: 

• Anna Korsgaard Berg, FDF Ganløse 
• Christian Skovsgaard Bjerre, FDF Isenvad 
• Dorte Fog, FDF K 25 Brønshøj 
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• Emil Gaarde, FDF K 19 - Vanløse 
• Kim Koch Rasmussen, FDF Hasle-Åbyhøj 
• Lene Thanild Schøler, FDF Viborg 1 
• Lise Aslak Jensen, FDF Kærby 
• Martin Bo Hermansen, FDF Odense 3 
• Morten Gehrt Schmidt, FDF Brabrand 
• Sofie Larsen, FDF Pandrup 
• Søren Falkesgaard Rejkjær, FDF Skovlunde 

 

 

15. Forslag om revidering af FDFs vedtægter vedr. samarbejdsaftaler og 
forbundssekretærordning 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  

Forslagets ordlyd: 

§ 10 Landsdele og netværk 

Stk. 1 

a. Det er landsdelsledelsens opgave: 

• At gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen. 
• At gennemføre arrangementer, som naturligt kan arrangeres på landsdelsniveau. 
• At inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF, og herunder debatsætte dagsorden 

til landsmøde og landsdelsmøder. 
• At støtte kredse og netværk i at føre ambition, udviklingsmål og 

landsmødevedtagelser ud i livet. 
• At sikre netværkssamarbejde i landsdelen, så ingen kredse står alene med deres 

kredsudvikling. 
• At understøtte ungdomsdemokratiet i landsdelen. 

Stk. 2 

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af 
marts. 

På landsdelsmødet deltager følgende med stemmeret: 

1. Landsdelsledelsen 
2. Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 

landsmøder. 
3. Ungdomsrepræsentanter 

Landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet 
med taleret men uden stemmeret. 

En eller to repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet 
med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden 
fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører uden tale- og 
stemmeret. 

Stk. 5 
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Landsdelsledelserne udarbejder i fællesskab og i samarbejde med hovedbestyrelsen og 
med opbakning fra landsdelens kredse en fælles samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. 
Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. 

Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år. 

§ 12 

Stk. 7 

Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal medarbejdere til at varetage den daglige 
ledelse og udføre landsforbundets aktiviteter. 

 

Ændringsforslag stillet af FDFs hovedbestyrelse: 

Ændringsforslag til § 10, 1a: 

Den samlede tekst foreslås slettet. 

Ændringsforslag til § 10, 2: 

[…] En forbundssekretær, landsdelsmedarbejdere, og kandidater til landsdelsledelsen 
deltager på landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret. […]  

Ændringsforslag til § 10, 5: 

Følgende tekst tilføjes:  

[…] Forbundssekretærerne arbejder i landsdelene, på grundlag af samarbejdsaftalen 
mellem landsdelene og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være tilknyttet flere 
landsdele. 

       Vedtaget 

Endelig ordlyd: 

§ 10 Landsdele og netværk 

Stk. 1a 

[slettet] 

Stk. 2 

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af 
marts. 

På landsdelsmødet deltager følgende med stemmeret: 

1. Landsdelsledelsen 
2. Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 

landsmøder. 
3. Ungdomsrepræsentanter 

En forbundssekretær, landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager 
på landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret. 

En eller to repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet 
med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden 
fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører uden tale- og 
stemmeret. 
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Stk. 5 

Landsdelsledelserne udarbejder i fællesskab og i samarbejde med hovedbestyrelsen og 
med opbakning fra landsdelens kredse en fælles samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. 
Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. 

Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år. 

Forbundssekretærerne arbejder i landsdelene, på grundlag af samarbejdsaftalen mellem 
landsdelene og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være tilknyttet flere landsdele. 

§ 12 

Stk. 7 

Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal medarbejdere til at varetage den daglige 
ledelse og udføre landsforbundets aktiviteter. 

Vedtaget 

 

16. Forslag om tilføjelse til kredsenes tegningsregler 

Forslag stillet af FDF Viby J og FDFs hovedbestyrelse  

Forslagets ordlyd: 

§ 14 Retslige forpligtelser 

Stk. 4 

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen 
med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 

Kredsens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: 

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 

b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 

Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse 

§ 5 Retlige forpligtelser 

Stk. 4 

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 

Kredsens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: 

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 
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b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Viby J: 

Ændringsforslag til både § 14 Retslige forpligtelser stk. 4 og Appendiks I: Standardvedtægt 
for FDFs kredse, § 5 Retlige forpligtelser stk. 4: 

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 

Kredsbestyrelsen er bemyndigede til via fuldmagt: 

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 

b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 

 

Vedtaget 

Endelig ordlyd: 

§ 14 Retslige forpligtelser 

Stk. 4 

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 

Kredsbestyrelsen er bemyndigede til via fuldmagt: 

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 

b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 

Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse 

§ 5 Retlige forpligtelser 

Stk. 4 

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med 
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• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 

Kredsbestyrelsen er bemyndigede til via fuldmagt: 

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 

b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 

Vedtaget 

 

17. Revidering af FDFs vedtægter 

17.1 Forslag om udfasning af mediekontingentet 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  

Forslagets ordlyd: 

§ 4 Medlemmer 

Stk. 4 

Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante dele af landsforbundets 
informationskanaler. 

Vedtaget 

 

17.2 Forslag om udskilning af bestemmelser vedr. kredsens årsmøde 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  

Forslagets ordlyd: 

Ny § 9: Kredsens årsmøde / ny § 5 i Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse: 
Kredsens årsmøde 

1. Kredsen skal holde årsmøde med valg til bestyrelsen mindst én gang hvert kalenderår. 

2. Dagsorden til årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent 
• Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 
• Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
• Valg til kredsbestyrelsen 
• Valg af suppleanter 
• Valg af revisor samt stedfortræder for denne 
• Eventuelt 

3. På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til 
kredsbestyrelsen - dog således at medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en 
af deres forældre eller værge, og at medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade 
sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager kan ikke have mere end en 
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stemme, uanset at vedkommende måtte repræsentere flere medlemmer, herunder sig 
selv. 

4. Kredsbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde til afholdelse tidligst 2 uger 
og senest 6 uger efter indkaldelsen. 25% af kredsens medlemmer kan derudover kræve, at 
kredsbestyrelsen indkalder til et ekstraordinært årsmøde, hvor de samme frister er 
gældende. 

5. Hvis kredsbestyrelsen ikke inden 15. oktober har offentliggjort datoen for det ordinære 
årsmøde, eller hvis kredsbestyrelsen på trods af krav fra 25% af kredsens medlemmer ikke 
indkalder til ekstraordinært årsmøde, kan samme andel af medlemmerne eller 
kredslederen/kredsledelsen uden om bestyrelsen tage initiativ til at indkalde til og afholde 
et ekstraordinært årsmøde til afholdelse tidligst 2 uger og senest 6 uger efter indkaldelsen. 
Dagsorden for det ekstraordinære årsmøde følger så vidt muligt standarddagsordenen for 
årsmødet. 

6. Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk årsmøde i 
kredsen, kan kredsbestyrelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online årsmøde i 
kredsen. 

Følgende krav gælder ved afholdelse af et online årsmøde i kredsen: 

1. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere 
tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en 
fuldtallig bestyrelse, der kan drive kredsen frem til næste mulighed for afholdelse af et 
fysisk møde. 

2. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet. 

3. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles 
på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. 

4. Afholdelsen af online møde skal forud for indkaldelsen godkendes af hovedbestyrelsen, 
for bl.a. at sikre at eksterne tilskudsregler overholdes. 

 

Indholdet af stk. 2 og 3 ovenfor slettes samtidig fra § 8 om kredsbestyrelsen samt § 4 i 
Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse. 

Vedtaget 

 

17.3 Forslag om mulighed for afholdelse af online landsmøde eller 
landsdelsmøde 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  

Forslagets ordlyd:  

Ny § 10, stk. 5, Landsdele og netværk 

Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk landsdelsmøde, 
kan landsdelsledelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online landsdelsmøde. 
Følgende krav gælder ved afholdelse af et online landsdelsmøde: 

1. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere 
tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en 
fuldtallig landsdelsledelse, der kan drive landsdelen frem til næste mulighed for afholdelse 
af et fysisk møde 
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2. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet. 

3. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles 
på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. 

4. Afholdelsen af online møde skal forud for indkaldelsen godkendes af hovedbestyrelsen, 
for bl.a. at sikre at eksterne tilskudsregler overholdes. 

 

Ny § 13, stk. 9, Landsmødet 

Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk landsmøde, kan 
hovedbestyrelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online landsmøde. Følgende 
krav gælder ved afholdelse af et online landsmøde: 

1. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere 
tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en 
fuldtallig hovedbestyrelse, der kan drive landsforbundet frem til næste mulighed for 
afholdelse af et fysisk møde. 

2. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet. 

3. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles 
på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. 

Vedtaget 

 

18. Forslag om budget for FDF 2023 og 2024 samt fastsættelse af 
kontingent 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  

Det foreslåede budget og kontingentsatser er fremlagt i dagsordenshæftet. 

Vedtaget 

 

19. Forslag om generel bemyndigelse af hovedbestyrelsen 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  

Forslagets ordlyd:  

Hovedbestyrelsen bemyndiges til, efter landsmødet, at foretage gennemskrivning, 
nødvendige konsekvensrettelser og sproglige tilretninger i FDFs vedtægter og 
standardvedtægter for kredse. Disse ændringer offentliggøres på FDFs hjemmeside. 

 

Ændringsforslag stillet af FDF Birkerød: 

Hovedbestyrelsen bemyndiges til, efter landsmødet og frem til kommende landsmøde, at 
foretage gennemskrivning, nødvendige konsekvensrettelser og sproglige tilretninger i FDFs 
vedtægter og standardvedtægter for kredse. Disse ændringer offentliggøres på FDFs 
hjemmeside, samt vedlægges kommende landsmødematerialer. 

Faldet 

Endelig ordlyd:  
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Hovedbestyrelsen bemyndiges til, efter landsmødet, at foretage gennemskrivning, 
nødvendige konsekvensrettelser og sproglige tilretninger i FDFs vedtægter og 
standardvedtægter for kredse. Disse ændringer offentliggøres på FDFs hjemmeside. 

Vedtaget 

 

20. Valg af landsforbundets interne revisor 

FDFs hovedbestyrelse indstillede til genvalg af Bo Grøn-Iversen 

     Valgt ved applaus 

 

21. Eventuelt 

Dirigenterne takkede landsmødet for at holde dem på tæerne med FDFs levende 
demokrati og nedlagde derefter deres hverv og leverede landsmødet tilbage til 
hovedbestyrelsen. 

 

 

Referatet er godkendt af landsmødets dirigenter 

Dato: Dato: 

__________________________________ _________________________________ 

Morten Skov Mogensen Dennis Jim Frederiksen 
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Referat fra FDF Landsmøde 2022 
Om referatet 


Referatet er et beslutningsreferat. 


Punkterne i referatet følger ikke den rækkefølge, de blev behandlet af landsmødet, men 
følger kronologien i den udsendte dagsorden. 


Alle forslag og ændringsforslag er listet i den rækkefølge, de blev sat til afstemning – altså 
ud fra princippet om, at det forslag, der af dirigenterne vurderes som mest vidtgående, 
bliver sat til afstemning først og så fremdeles. Rækkefølgen afspejler ikke nødvendigvis 
den tidslige rækkefølge, forslag og ændringsforslag blev forelagt landsmødet under selve 
landsmødedebatten. 


Bilag 


Alle landsmødebilag kan findes på landsmødets hjemmeside: 
https://fdf.dk/arrangementer/landsmoede-2022/dagsorden-og-bilag  


Afstemninger 


Forslag og ændringsforslag har, efter landsmødets behandling og afstemning, følgende 
status: 


• Vedtaget        Forslaget er vedtaget ved afstemning. 


• Faldet            Forslaget er faldet ved afstemning. 


• Trukket          Forslaget er trukket inden afstemningen. 


• Bortfaldet    Forslaget er faldet på baggrund af vedtagelse af foregående 
forslag, der har ændret det oprindelige forslag så meget, at 
dette ændringsforslag bliver redundant. 


Orienteringspunkter 


Orienteringer, der ikke jf. vedtægterne skal godkendes, noteres som modtaget af 
landsmødet. 


Deltagere 


Til landsmødet deltog i alt 356 personer med taleret, heraf 303 stemmeberettigede fra 
kredse, landsdele, ungdomsrepræsentanter samt hovedbestyrelse. 


Herunder deltog med taleret: HB-kandidater, FDFs interne revisor og repræsentanter fra 
FDFs skoler. Endvidere deltog formænd fra FDFs Arena med taleret under punkter, som 
har relevans for udvalgets arbejde. 


Herudover deltog et antal af landsforbundets ansatte. 


  



https://fdf.dk/arrangementer/landsmoede-2022/dagsorden-og-bilag
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0. Velkomst ved FDFs formand 


FDFs formand Dorte Fog bød velkommen til FDF Landsmøde 2022. 


FDF havde sendt en hilsen til FDFs protektor, H. M. Dronning Margrethe 2., som kvitterede 
med en hilsen. 


 


1. Valg af dirigenter 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 


Dennis Jim Frederiksen og Morten Skov Mogensen blev foreslået som dirigenter.  


Valgt 


 


2. Forretningsorden for landsmødet samt procedure for valg til 
hovedbestyrelsen 


Dirigenterne takkede for valget og konstaterede indledningsvist, at landsmødet var lovligt 
og rettidigt indvarslet. Ligeledes, at indkaldelse, dagsorden og øvrige materialer var 
udsendt rettidigt, og at alle øvrige frister vedrørende landsmødet var overholdt. 
Dirigenterne bemærkede ligeledes, at der efter dagsordensmaterialets udsendelse blev 
udsendt en redigeret version med mindre rettelser, som fremgik tydeligt markeret i det 
opdaterede materiale.  


Dirigenterne konstaterede på denne baggrund, at landsmødet var lovligt indvarslet, 
beslutningsdygtigt og kunne gennemføres.  


Dirigenterne gennemgik den udsendte forretningsorden, som bl.a. indeholdt proceduren for 
valg til FDFs hovedbestyrelse, som blev ændret ved landsmødet i 2020, og dermed blev 
taget i anvendelse for første gang til dette landsmøde. 


Godkendt 


 


3. Godkendelse af dagsorden 


Godkendt 


 


4. Hovedbestyrelsens beretning 2021-2022 


Modtaget 


 


5. Strategi 2021-2026 og udviklingsmål 2023-2024 


5.1 Udviklingsmål: Flere nye FDF-kredse 


Afrapportering og indsatser v. FDFs hovedbestyrelse og styregruppen for flere kredse 


Modtaget 


 







   
 


 3 af 33  
 


5.2 Udviklingsmål: Flere puslinge 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 


Forslagets ordlyd:  


Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn til FDF og skabe tryghed for børn 
såvel som forældre, så de ønsker at blive en del af FDFs fællesskab. 


Kredsen 


• arbejder for at få en separat puslingeklasse, for vi ved, at det giver plads til flere 
børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen. 


• vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
• vil arbejde med, hvordan man skaber tryghed for børn og forældre, når disse møder 


op til FDF for første gang. 


Landsdele 


• indbyder til arrangement for puslinge i landsdelen. 
• tilbyder mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde – herunder tryghed 


for forældrene.  


HB, Arena og ansatte 


• Kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser. 
• Udvalgene skal understøtte kredsene i, hvilke oplevelser man kan skabe for og med 


puslinge. 
• Medierne skal have et vedholdende fokus på at fortælle de gode historier om 


puslingearbejdet. 
• Kredsene skal understøttes med vejledning og materialer til god forældre kontakt, 


herunder tryghed for forældre. 
• Ny viden om børn i puslingealderen skal opsøges og formidles til landsdele og 


kredse. 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4 og FDF Landsdel 6: 


Ændringsforslag til den samlede tekst: 


Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn ind i FDFs fællesskab. 


Kredsen 


• arbejder for at få en separat puslingeklasse, for vi ved, at det giver plads til flere 
børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen. 


• vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
• vil arbejde med, hvordan man skaber et godt og trygt førstehåndsindtryk, når børn 


og unge møder FDF. 


Landsdele 


• tilbyder mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde og 
tryghedsskabende tiltag i kredsen. 


• Understøtte initiativer til puslingeaktiviteter i landsdele. 


HB, Arena og ansatte 


• Kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser. 
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• Udvalgene skal understøtte kredsene i, hvilke oplevelser man kan skabe for og med 
puslinge. 


• Medierne skal have et vedholdende fokus på at fortælle de gode historier om 
puslingearbejdet. 


• Kredsene skal understøttes med vejledning og materialer til god forældrekontakt, 
herunder tryghedsskabende tiltag i kredsene. 


• Ny viden om børn i puslingealderen skal opsøges og formidles til landsdele og 
kredse. 


Vedtaget 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Frederikshavn 2, FDF Hjørring, FDF Tårs, FDF Sæby, FDF 
Strandby og FDF Ålbæk: 


Ændringsforslag til overordnet tekst: 


Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn til FDF og skabe tryghed for børn 
såvel som forældre, så de ønsker at blive en del af FDFs fællesskab. 


HB påtager sig opgaven at lave en kompetencegivende uddannelse til nuværende og 
kommende puslingeledere, således kredsene bliver klædt på til opgaven, og derved kan 
invitere flere skolestartsbørn til at få et ståsted i livet og FDF. 


Kom ikke til afstemning pga. vedtagelse af ændringsforslaget stillet af FDF Landsdel 4 og 
FDF Landsdel 6 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Ny Tolstrup: 


Ændringsforslag til underpunkt vedr. kredse: 


• vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
• vil arbejde med, hvordan man skaber et godt og trygt førstehåndsindtryk, når børn 


og unge møder FDF. 


Faldet 


Ændringsforslag stillet af FDF Birkerød: 


Ændringsforslag til underpunkt vedr. landsdele: 


Landsdele og netværk: 


• indbyder til arrangement for puslinge i landsdelen. 
• tilbyder mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde – herunder tryghed 


for forældrene. 


Faldet 


Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4: 


Ændringsforslag til overordnet tekst:  


Vi vil sammen blive bedre til at invitere førskole- og skolestartsbørn til FDF, så de ønsker 
at blive en del af FDFs fællesskab.     


Trukket 
 







   
 


 5 af 33  
 


Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4: 


Ændringsforslag til underpunkt vedr. landsdele:  


• Udbyder lederuddannelse indenfor puslingearbejde 
• Understøtte kredse i mulighed for sparring om puslingearbejdet 


Trukket 
 


Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 6: 


Ændringsforslag til overordnet tekst:  


Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn ind i FDFs fællesskab. 


Trukket 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 6: 


Ændringsforslag til alle tre underpunkter: 


Kredsen 


• arbejder for at få en separat puslingeklasse, for vi ved, at det giver plads til flere 
børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen. 


• vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
• vil arbejde med, hvordan man skaber et godt og trygt førstehåndsindtryk, når børn 


og unge møder FDF. 


Landsdele 


• indbyder til arrangement for puslinge i landsdelen. 
• tilbyde mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde. 


HB, Arena og ansatte 


• Kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser. 
• Udvalgene skal understøtte kredsene i, hvilke oplevelser man kan skabe for og med 


puslinge. 
• Medierne skal have et vedholdende fokus på at fortælle de gode historier om 


puslingearbejdet. 
• Kredsene skal understøttes med vejledning og materialer til god forældrekontakt. 
• Ny viden om børn i puslingealderen skal opsøges og formidles til landsdele og 


kredse. 


Trukket 


 


Endelig ordlyd: 


Vi vil sammen blive bedre til at invitere skolestartsbørn ind i FDFs fællesskab.  


Kredsen 


• Arbejder for at få en separat puslingeklasse, for vi ved, at det giver plads til flere 
børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen. 


• Vil aktivt invitere førskolebørn og/eller nystartede skolebørn til FDF. 
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• Vil arbejde med, hvordan man skaber et godt og trygt førstehåndsindtryk, når børn 
og unge møder FDF.  


Landsdele 


• Tilbyder mulighed for lederuddannelse indenfor puslingearbejde og 
tryghedsskabende tiltag i kredsene  


• Understøtter initiativer til puslingeaktiviteter i landsdele  


HB, Arena og ansatte 


• Kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser. 
• Udvalgene skal understøtte kredsene i, hvilke oplevelser man kan skabe for og med 


puslinge. 
• Medierne skal have et vedholdende fokus på at fortælle de gode historier om 


puslingearbejdet. 
• Kredsene skal understøttes med vejledning og materialer til god forældrekontakt, 


herunder tryghedsskabende tiltag i kredsene. 
• Ny viden om børn i puslingealderen skal opsøges og formidles til landsdele og 


kredse. 


Vedtaget 


 


5.3 Udviklingsmål: Engagerede voksne 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 


Forslagets ordlyd:  


Vi vil sammen invitere flere voksne ind i FDFs fællesskab. 


Kredsen 


• lægger en plan for, hvordan kredsen kontinuerligt har fokus på, hvordan man 
rekrutterer voksne til kredsens opgaver. 


• arbejder med overgangene fra at være nysgerrig og hjælpende voksen til at være 
leder. Herunder hvad FDFs pædagogik gør for vores samværsform. 


• arbejder med et ungemiljø i kredsen, der støtter seniorerne i at blive en del af både 
børnearbejde og lederfællesskab. 


Landsdele 


• laver kurser målrettet nye ledere. 
• etablerer seniorfælleskaber på tværs af kredsene i landsdelen i samspil med de 


unge selv. 


HB, Arena og ansatte 


• Landsforbundets ansatte vejleder og understøtter kredsene i, hvordan de mere 
målrettet kan rekruttere nye voksne. 


• rammesætter debatter om vilkår og kultur i forbindelse med det at være en 
engageret voksen i FDF. 


• arbejder med videndeling mellem kredsene for at sikre de gode erfaringer i 
overgange fra seniorlivet samt at tiltrække nye voksne. 


• understøtter kredsene i at have den gode sidemandsoplæring af både seniorerne 
samt kommende og nye ledere, så de bliver trygge i arbejdet som børneleder 
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Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4: 


Ændringsforslag til underpunkt vedr. landsdele: 


Landsdele 


• udbyder lederuddannelse målrettet nye ledere. 
• arbejder med seniorfælleskaber på tværs af kredsene i landsdelen i samspil med de 


unge selv. 
• Inviterer de unge, herunder seniorer, med i udvalgsarbejde hvor muligt 


Vedtaget 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 4: 


Ændringsforslag til overordnet tekst: 


Vi vil sammen invitere flere voksne og unge ind i FDFs fællesskab. 


Vedtaget 


 


Ændringsforslag stillet af FDF K 25 Brønshøj og FDF Mørkhøj: 


Ændringsforslag til underpunkter vedr. kredsen og HB, Arena og ansatte: 


Kredsen 


• lægger en plan for, hvordan kredsen kontinuerligt har fokus på, hvordan man 
rekrutterer og fastholder voksne og unge til kredsens opgaver. 


• arbejder med overgangene fra at være nysgerrig og hjælpende voksen til at være 
leder. Herunder hvad FDFs pædagogik gør for vores samværsform. 


• arbejder med et ungemiljø i kredsen, der støtter seniorerne i at blive en del af både 
børnearbejde og lederfællesskab. 


HB, Arena og ansatte 


• Landsforbundets ansatte vejleder og understøtter kredsene i, hvordan de mere 
målrettet kan rekruttere og fastholde voksne og unge. 


• rammesætter debatter om vilkår og kultur i forbindelse med det at være en 
engageret voksen i FDF. 


• arbejder med videndeling mellem kredsene for at sikre de gode erfaringer i 
overgange fra seniorlivet samt at tiltrække nye voksne. 


• understøtter kredsene i at have den gode sidemandsoplæring af både seniorerne 
samt kommende og nye ledere, så de bliver trygge i arbejdet som børneleder 


Vedtaget 


 


Endelig ordlyd: 


Vi vil sammen invitere flere voksne og unge ind i FDFs fællesskab. 


Kredsen 


• lægger en plan for, hvordan kredsen kontinuerligt har fokus på, hvordan man 
rekrutterer og fastholder voksne og unge til kredsens opgaver. 
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• arbejder med overgangene fra at være nysgerrig og hjælpende voksen til at være 
leder. Herunder hvad FDFs pædagogik gør for vores samværsform. 


• arbejder med et ungemiljø i kredsen, der støtter seniorerne i at blive en del af både 
børnearbejde og lederfællesskab. 


Landsdele 


• udbyder lederuddannelse målrettet nye ledere.  
• arbejder med seniorfælleskaber på tværs af kredsene i landsdelen i samspil med de 


unge selv.  
• inviterer de unge, herunder seniorer, med i udvalgsarbejde hvor muligt 


HB, Arena og ansatte 


• Landsforbundets ansatte vejleder og understøtter kredsene i, hvordan de mere 
målrettet kan rekruttere og fastholde nye voksne og unge. 


• rammesætter debatter om vilkår og kultur i forbindelse med det at være en 
engageret voksen i FDF. 


• arbejder med videndeling mellem kredsene for at sikre de gode erfaringer i 
overgange fra seniorlivet samt at tiltrække nye voksne. 


• understøtter kredsene i at have den gode sidemandsoplæring af både seniorerne 
samt kommende og nye ledere, så de bliver trygge i arbejdet som børneleder 


Vedtaget 


 


 


6. Forslag om at flere børn og unge skal møde FDF gennem musik 


Forslag stillet af FDF Sundby, FDF Vesterbro, FDF Aalborg 8 Nr. Tranders, FDF Haderslev, 
FDF Skovlunde, FDF K 19 - Vanløse, FDF Aarhus Musikkreds, FDF Vejle 1 


Forslagets ordlyd:  


Hovedbestyrelsen skal i løbet af 2023 nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække, 
hvordan musikarbejde generelt kan boostes i FDF, så flere børn og unge kan møde FDF 
gennem musik. Herunder skal arbejdsgruppen initiere, at der afvikles et eller flere større 
events med sang og/eller musik som det primære fokus. 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Odense 14. Ansgar og FDF Landsdel 6: 


Hovedbestyrelsen skal i løbet af 2023 nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække, 
hvordan arbejde med sang og musik generelt kan boostes i FDF, så flere børn og unge kan 
møde FDF gennem sang og musik. Arbejdsgruppens arbejde kan udmunde i et 
udviklingsmål omkring sang og musik i FDF til Landsmødet i 2024. 


Faldet 


Ændringsforslag stillet af FDFs hovedbestyrelse: 


Hovedbestyrelsen skal i løbet af 2023 nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække, 
hvordan musikarbejde generelt kan boostes i FDF, så flere børn og unge kan møde FDF 
gennem musik. 


Faldet 


Endelig ordlyd: 
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Hovedbestyrelsen skal i løbet af 2023 nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække, 
hvordan musikarbejde generelt kan boostes i FDF, så flere børn og unge kan møde FDF 
gennem musik. Herunder skal arbejdsgruppen initiere, at der afvikles et eller flere større 
events med sang og/eller musik som det primære fokus. 


Vedtaget 


 


 


7. Forslag om ny pind i ambitionen; NATUR 


Forslag stillet af FDF K9, FDF K27 Lundehus Sogn, FDF K2, FDF Vesterbro, FDF K20, FDF K5, 
FDF K17 


Forslagets ordlyd: Til FDFs ambition tilføjes: 


Natur 
FDF giver børn og unge naturoplevelser, så de får et tilhørsforhold til naturen og føler 
ansvar for at passe godt på vores fælles verden. 


Til elementet NATUR skal der i landsforbundet nedsættes et udvalg, som de kommende to 
år udarbejder et udviklingsmål, som fremlægges på landsmødet i 2024. Frem mod 
landsmødet afprøves nye tiltag. 


 


Ændringsforslag stillet af FDF K27 Lundehus Sogn: 


Vi foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at skærpe FDFs naturprofil, 
give os et sprog om natur og sætte fokus på væredygtighed. 


Vedtaget 


Endelig ordlyd: 


Vi foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at skærpe FDFs naturprofil, 
give os et sprog om natur og sætte fokus på væredygtighed.   


Vedtaget 


 


 


8. Forslag om at March & Lejr udkommer hvert andet år 


Forslag stillet af FDF Hvalsø, FDF Gevninge, FDF Roskilde, FDF Ny Tolstrup, FDF Havdrup, 
FDF Gadstrup-Snoldelev, FDF Høje-Taastrup 


Forslagets ordlyd:  


Vi stiller forslag om at March og lejr skal udkomme hvert 2. år, i stedet for hvert år, men 
fortsat i trykt udgave. 


Faldet 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Odense 12., FDF Odense 3 og FDF Odense 14 Ansgar: 
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Vi stiller forslag om at March og lejr skal udkomme året op til landslejr, i stedet for hvert 
år, men fortsat i trykt udgave. 


Faldet 


Ændringsforslag stillet af FDF Lind, FDF Herning Nord, FDF Tjørring, FDF Landsdel 3, FDF 
Gullestrup, FDF Sunds, FDF Bording, FDF Isenvad, FDF Ikast, FDF Brande, FDF 
Fjelstervang: 


Vi stiller forslag om, at March og lejr fremover skal udkomme hvert femte år eller i 
forbindelse med større FDF-arrangementer på landsplan. March og lejr skal fortsat 
udkomme i en trykt udgave. 


Faldet 


 


9. Forslag om finansiering af renovering og ombygning af Rysensteen 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 


Forslagets ordlyd:  


Landsmødet bemyndiger hovedbestyrelsen til at finansiere renovering og opgradering af 
Rysensteen med henblik på omlægning til erhvervsudlejning på 1., 2., og 3. sal og indretning 
af FDFs hovedkontor på de resterende etager. 


Vedtaget 


Endelig ordlyd:  


Landsmødet bemyndiger hovedbestyrelsen til at finansiere renovering og opgradering af 
Rysensteen med henblik på omlægning til erhvervsudlejning på 1., 2., og 3. sal og indretning 
af FDFs hovedkontor på de resterende etager. 


Vedtaget 


 


10. Samværsregler og samværspolitik 


10.1 Forslag om vedtægtsændring vedr. samværspolitik for FDF 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 


Forslagets ordlyd: 


§ 4 stk. 6 


Landsforbundets samværspolitik er gældende for alle medlemmer af FDF. 


Landsforbundets samværsregler er gældende på alle landsforbundets arrangementer. I 
kredse og til landsdelsarrangementer skal de relevante samværsregler ligeledes efterleves. 


Endelig ordlyd: 


Landsforbundets samværspolitik er gældende for alle medlemmer af FDF. 


Landsforbundets samværsregler er gældende på alle landsforbundets arrangementer. I 
kredse og til landsdelsarrangementer skal de relevante samværsregler ligeledes efterleves. 


Vedtaget 
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10.2 Forslag om samværspolitik for FDF 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 


Forslagets ordlyd:  


Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 


At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
ydmyghed. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  


For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 


I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Odense 12: 


I FDF behandler vi hinanden med omsorg og gensidig respekt.  


Faldet 


Ændringsforslag stillet af FDF Fredericia Vejlby: 


Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 


At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
ydmyghed. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  


For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 


I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering, etnicitet eller religion. 


Faldet 


Ændringsforslag stillet af FDF K 27 Lundehus sogn: 


Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 
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At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  


For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 


I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 


Vedtaget 


Ændringsforslag stillet af FDF K 27 Lundehus sogn: 


Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 


At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
ydmyghed. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation uden samtykke.  


For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 


I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 


Faldet 


Ændringsforslag stillet af FDF K 27 Lundehus sogn: 


Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 


At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation uden samtykke.  


For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 
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I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af diskrimination på grund 
af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 


Trukket 


Ændringsforslag stillet af FDFs hovedbestyrelse til ændringsforslag stillet af FDF K 27 
Lundehus sogn: 


Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 


At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  


For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres. 


I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af diskrimination på grund 
af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 


Trukket 


 


Endelig ordlyd: 


Alle medlemmer skal udvise god opførsel, som karakteriseres ved: 


At børn er gode kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og 
omsorg. At voksne er forbilleder. som går forrest i at skabe det gode og inkluderende 
børnefællesskab og voksenfællesskab. I FDF er alle ligeværdige, og derfor skal voksne være 
opmærksomme på ikke at anvende deres position til at sætte børn, unge eller andre 
voksne i en svær og ubehagelig situation.  


For alle gælder det, at I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med 
og om hinanden. Mødet mellem mennesker er centralt, også selvom mødet ikke er et 
fysisk møde, og derfor gælder normerne for god opførsel i det fysiske møde såvel som i 
det digitale møde. Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe rammerne for denne 
kultur, og gå forrest, hvis noget skal ændres.  


I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen både børn, unge og voksne imellem 
for at sikre et trygt miljø, som er karakteriseret ved åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således kan vi reducere nedværdigende og uacceptabel 
adfærd, og sikre at hverken børn, unge eller voksne bliver mødt af forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, udseende, seksuel orientering eller etnicitet. 


Vedtaget 
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10.3 Forslag til vedtægtsændring vedr. kredses samværsregler 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 


Forslagets ordlyd:  


§ 7 stk. 7 


Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og voksnes kontakt med 
kredsens egne børn og unge i FDF. Disse samværsregler skal som minimum indeholde 
følgende overskrifter: 


• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 


Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let 
tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne 
godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. 


 


Endelig ordlyd: 


§ 7 stk. 7  


Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og voksnes kontakt med 
kredsens egne børn og unge i FDF. Disse samværsregler skal som minimum indeholde 
følgende overskrifter: 


• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 


Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let 
tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne 
godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. 


Vedtaget 


 


10.4 Forslag til vedtægtsændring vedr. landsdeles samværsregler 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  


Forslagets ordlyd:  


§ 10 Landsdele og netværk, tilføjelse til stk. 1 


f. Landsdelsledelsen skal udfærdige samværsregler, som er gældende på landsdelens 
arrangementer.  
Landsdelens samværsregler skal i forbindelse med arrangementer være forældre, unge og 
voksne bekendt og være let tilgængelige for alle deltagere og forældre. 
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Disse samværsregler skal som minimum indeholde følgende overskrifter: 


• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 


 


Endelig ordlyd: 


§ 10 Landsdele og netværk, tilføjelse til stk. 1 


f. Landsdelsledelsen skal udfærdige samværsregler, som er gældende på landsdelens 
arrangementer.  
Landsdelens samværsregler skal i forbindelse med arrangementer være forældre, unge og 
voksne bekendt og være let tilgængelige for alle deltagere og forældre. 


Disse samværsregler skal som minimum indeholde følgende overskrifter: 


• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 


Vedtaget 


 


11. Regnskaber 


11.1 Landsforbundets regnskaber 2020 og 2021 


Godkendt 


 


11.2 Orientering om regnskaber 2020 og 2021 for 55Nord 


Modtaget 


 


11.3 Orientering om regnskaber for HCT-fonden 2020 og 2021 


Modtaget 


 


12. Landsdelenes vedtægter 


12.1 Forslag om ændringer af vedtægterne for landsdelsledelser og netværk 
(§ 10) 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse og FDFs landsdelsledelser 


Forslagets ordlyd: 


§ 10 stk. 1 







   
 


 16 af 33  
 


I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. 
Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der fungerer som bindeled mellem landsdelens 
kredse og netværk, og mellem hovedbestyrelsen og landsdelen. 
Det er landsdelsledelsens overordnede opgave at sikre kendskab til landsdelens kredse og 
dermed sikre viden og mandat til at virke som en aktiv landsdelsledelse. 
Landsdelsledelsen arbejder selvstændigt under ansvar overfor kredsene. 


§ 10 stk. 2 


Landsdelsledelsen består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. 
Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. 
Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. 
Suppleringen gælder valgperioden ud. 


Kun nuværende medlemmer af FDF, samt medlemmer af en kredsbestyrelse, kan modtage 
valg til landsdelsledelsen. 
Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen. 


Det påhviler landsdelsledelsen at fastslå om kandidaterne opfylder betingelserne for at 
kunne blive valgt. 


§ 10 stk. 3 


a. Kredsene holder landsdelsmøde i løbet af februar måned i ulige år. På landsdelsmødet 
kan det besluttes at landsdelen udover landsdelsmødet i ulige år også vil afholde 
landsdelsmøde i lige år. Såfremt dette besluttes, har landsdelsmødet i lige år alene det 
formål at vælge medlemmer til landsdelsledelsen. 


b. Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel, med angivelse af 
tid og sted for afholdelse. Samtidig opfordres kredse og hovedbestyrelsen til at finde og 
opfordre kandidater til landsdelsledelsen og indsende forslag til dagsorden. Dette skal 
være landsdelsledelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af landsdelsmødet. 
Kandidater kan melde deres kandidatur op til 3 uger før landsdelsmødet. 
Senest 2 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden, 
mødebilag og aktuel kandidatliste. 


Landsdelsmødet skal før kandidatpræsentationen på mødet tage stilling til, om der kan 
opstilles yderligere kandidater på selve mødet. Alle kandidater skal på landsdelsmødet 
præsentere deres kandidatur. 


Der udarbejdes referat af landsdelsmødet. Det underskrives af dirigenten og sendes til 
landsdelens kredse og forbundskontoret senest to uger efter landsdelsmødet. 


Ønsker et flertal i landsdelsledelsen eller en gruppe af minimum fire kredse at indkalde til 
et ekstraordinært landsdelsmøde, kan dette ske med minimum 8 ugers varsel, og med 
overholdelse af de gældende frister for ordinært landsdelsmøde. 


§ 10 stk. 4 


På landsdelsmødet deltager med stemmeret: 


• Landsdelsledelsen. 


• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 
landsmøder. 


• Landsdelens ungdomsrepræsentanter. 
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Forbundssekretæren, medlemmer af eventuelle udvalg nedsat af landsdelsledelsen og 
kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret men uden 
stemmeret. Maksimalt to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet 
med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelsledelsen i sin forretningsorden 
fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører med taleret, men 
uden stemmeret. 


a) Dagsordenen til det ordinære landsdelsmøde skal som minimum omfatte: 


• Valg af dirigent for landsdelsmødet 


• Valg af referent for landsdelsmødet 


• Beslutning om, hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet 


• Orientering om landsdelsledelsens arbejde og hvad der er sket landsdelen i den forgange 
periode. Denne tages til efterretning af landsdelsmødet 


• Fremlæggelse af regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse 


• Debat om, hvordan der kan arbejdes med landsmødets beslutninger og andre relevante 
områder for landsdelen, som kan give retning for dennyvalgte landsdelsledelses 
fokusområder. 


• Forslag fra kredse og landsdelsledelse 


• Fremlæggelse af budget for perioden frem til næste landsdelsmøde til godkendelse 


• Præsentation af kandidater 


• Valg til landsdelsledelsen 


• Valg af en intern revisor samt en stedfortræder for denne 


• Eventuelt 


 


b) Dagsorden til eventuelt landsdelsmøde i lige år skal som minimum omfatte: 


• Valg af dirigent for landsdelsmødet 


• Valg af referent for landsdelsmødet 


• Beslutning om hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet 


• Præsentation af kandidater 


• Valg til landsdelsledelsen 


• Eventuelt 


 


§ 10 stk. 5 


a. Det er landsdelsledelsens opgave 


• at afholde landsdelsmødet, og såfremt der er truffet beslutning om landsdelsmøder i lige 
år også at afholde dette. 


• at samarbejde med kredse og netværk i landsdelen om at føre ambition, udviklingsmål og 
landsmødevedtagelser ud i livet. 


• at have det overordnede ansvar for landsdelens økonomi. 
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• at arbejde med konkrete opgaver og henvendelser, der opstår ved at være et bindeled 
mellem kredse/netværk og landsdel/landsforbund, samt 


• at sikre en inddeling af landsdelens kredse i aktive netværk i samarbejde med kredsene 
selv. 


b. Herudover har landsdelsledelsen ansvar for følgende 


• at afholde valg til ungdomsrepræsentanter. 


• at der udbydes lederuddannelse. 


• at afholde formøde til landsmøde. 


• at skabe forskellige typer af initiativer, der understøtter landsdelens fællesskab, samt 


• at lave regnskab for landsdelen, der følger kalenderåret, og indsende det til 
forbundskontoret inden den fastsatte frist. Regnskabet skal være revideret af den valgte 
interne revisor. 


Landsdelsledelsen kan nedsætte udvalg udenfor landsdelsledelsen eller vælge enkelt 
personer udenfor ovenstående opgaver. 


c. Landsdelsledelsen kan facilitere og understøtte: 


1. Arrangementer. 


2. Kredslederfællesskaber. 


3. Flere platforme for demokratiske lederfælleskaber, samt 


4. Yderligere netværk for kredsene. 


 


d. Landsdelsledelsen kan indgå samarbejde med en eller flere skoler med tilknytning til 
FDF. 


Landsdelsledelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en 
særlig indsats i landsdelen. 


e. Landsdelen kan ikke forpligte landsdelens kredse i økonomisk henseende ved køb af 
fast ejendom, skibe og lignende, medmindre kredsene hver for sig i hvert enkelt tilfælde 
erklærer sig indforstået hermed. 


§ 10 stk. 6 


a. Kredse og landsdelsledelsen inddeler i samarbejde landsdelen i netværk med det formål, 
at ingen kredse står alene med deres kredsudvikling. 
Hvis en kreds ønsker at skifte netværk, tages kontakt til det nye netværk, og kredsen 
orienterer det gamle netværk og landsdelsledelsen om skift af netværk. I tilfælde af, at én 
kreds har meldt sig ud af et netværk, kan landsdelsledelsen træffe beslutning om ny 
netværkstilknytning. 


b. Et netværk består af minimum kredsledere/kredsledelsen fra de deltagende kredse. 
Disse udpeger en netværksleder/-ledelse for en aftalt periode. Netværkslederen skal være 
medlem af en af de deltagende kredse. Netværkslederen er ansvarlig for, at netværket har 
fokus på kredsenes daglige arbejde og kredsenes udvikling. Netværket fastlægger selv sin 
forretningsorden og beslutter, om der skal etableres et økonomisk grundlag. 


c. Der kan i tillæg laves yderligere netværk for at understøtte en specifik interesse eller 
målgruppe. 
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§ 10 stk. 7 


Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens 
ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte disse 
før og under landsmødet. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter 
under den demokratiske dannelse. Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to 
suppleanter. Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til 
valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret og have mulighed for at stille op. 


§ 10 stk. 8 


Landsdelsledelsen udarbejder i samarbejde med hovedbestyrelsen og med opbakning fra 
landsdelens kredse en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen 
beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. 


Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år og herudover ved ansættelse af 
forbundssekretærer. Forbundssekretæren arbejder i landsdelen, på grundlag af 
samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være 
tilknyttet flere landsdele. 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Vejrumbro: 


Ændringsforslag til § 10 stk. 1: 


Til første tekststykke tilføjes: "Hovedbestyrelsen udpeger en forbundssekretær, der 
understøtter landsdelens arbejde." 


Faldet 
 


Endelig ordlyd: 


§ 10 stk. 1 


I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. 
Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der fungerer som bindeled mellem landsdelens 
kredse og netværk, og mellem hovedbestyrelsen og landsdelen. 
Det er landsdelsledelsens overordnede opgave at sikre kendskab til landsdelens kredse og 
dermed sikre viden og mandat til at virke som en aktiv landsdelsledelse. 
Landsdelsledelsen arbejder selvstændigt under ansvar overfor kredsene. 


§ 10 stk. 2 


Landsdelsledelsen består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. 
Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. 
Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. 
Suppleringen gælder valgperioden ud. 


Kun nuværende medlemmer af FDF, samt medlemmer af en kredsbestyrelse, kan modtage 
valg til landsdelsledelsen. 
Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen. 


Det påhviler landsdelsledelsen at fastslå om kandidaterne opfylder betingelserne for at 
kunne blive valgt. 


§ 10 stk. 3 
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a. Kredsene holder landsdelsmøde i løbet af februar måned i ulige år. På landsdelsmødet 
kan det besluttes at landsdelen udover landsdelsmødet i ulige år også vil afholde 
landsdelsmøde i lige år. Såfremt dette besluttes, har landsdelsmødet i lige år alene det 
formål at vælge medlemmer til landsdelsledelsen. 


b. Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel, med angivelse af 
tid og sted for afholdelse. Samtidig opfordres kredse og hovedbestyrelsen til at finde og 
opfordre kandidater til landsdelsledelsen og indsende forslag til dagsorden. Dette skal 
være landsdelsledelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af landsdelsmødet. 
Kandidater kan melde deres kandidatur op til 3 uger før landsdelsmødet. 
Senest 2 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden, 
mødebilag og aktuel kandidatliste. 


Landsdelsmødet skal før kandidatpræsentationen på mødet tage stilling til, om der kan 
opstilles yderligere kandidater på selve mødet. Alle kandidater skal på landsdelsmødet 
præsentere deres kandidatur. 


Der udarbejdes referat af landsdelsmødet. Det underskrives af dirigenten og sendes til 
landsdelens kredse og forbundskontoret senest to uger efter landsdelsmødet. 


Ønsker et flertal i landsdelsledelsen eller en gruppe af minimum fire kredse at indkalde til 
et ekstraordinært landsdelsmøde, kan dette ske med minimum 8 ugers varsel, og med 
overholdelse af de gældende frister for ordinært landsdelsmøde. 


§ 10 stk. 4 


På landsdelsmødet deltager med stemmeret: 


• Landsdelsledelsen. 


• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 
landsmøder. 


• Landsdelens ungdomsrepræsentanter. 


Forbundssekretæren, medlemmer af eventuelle udvalg nedsat af landsdelsledelsen og 
kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret men uden 
stemmeret. Maksimalt to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet 
med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelsledelsen i sin forretningsorden 
fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører med taleret, men 
uden stemmeret. 


a) Dagsordenen til det ordinære landsdelsmøde skal som minimum omfatte: 


• Valg af dirigent for landsdelsmødet 


• Valg af referent for landsdelsmødet 


• Beslutning om, hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet 


• Orientering om landsdelsledelsens arbejde og hvad der er sket landsdelen i den forgange 
periode. Denne tages til efterretning af landsdelsmødet 


• Fremlæggelse af regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse 


• Debat om, hvordan der kan arbejdes med landsmødets beslutninger og andre relevante 
områder for landsdelen, som kan give retning for den nyvalgte landsdelsledelses 
fokusområder. 


• Forslag fra kredse og landsdelsledelse 


• Fremlæggelse af budget for perioden frem til næste landsdelsmøde til godkendelse 
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• Præsentation af kandidater 


• Valg til landsdelsledelsen 


• Valg af en intern revisor samt en stedfortræder for denne 


• Eventuelt 


 


b) Dagsorden til eventuelt landsdelsmøde i lige år skal som minimum omfatte: 


• Valg af dirigent for landsdelsmødet 


• Valg af referent for landsdelsmødet 


• Beslutning om hvorvidt man kan stille op som kandidat på selve landsdelsmødet 


• Præsentation af kandidater 


• Valg til landsdelsledelsen 


• Eventuelt 


 


§ 10 stk. 5 


a. Det er landsdelsledelsens opgave 


• at afholde landsdelsmødet, og såfremt der er truffet beslutning om landsdelsmøder i lige 
år også at afholde dette. 


• at samarbejde med kredse og netværk i landsdelen om at føre ambition, udviklingsmål og 
landsmødevedtagelser ud i livet. 


• at have det overordnede ansvar for landsdelens økonomi. 


• at arbejde med konkrete opgaver og henvendelser, der opstår ved at være et bindeled 
mellem kredse/netværk og landsdel/landsforbund, samt 


• at sikre en inddeling af landsdelens kredse i aktive netværk i samarbejde med kredsene 
selv. 


b. Herudover har landsdelsledelsen ansvar for følgende 


• at afholde valg til ungdomsrepræsentanter. 


• at der udbydes lederuddannelse. 


• at afholde formøde til landsmøde. 


• at skabe forskellige typer af initiativer, der understøtter landsdelens fællesskab, samt 


• at lave regnskab for landsdelen, der følger kalenderåret, og indsende det til 
forbundskontoret inden den fastsatte frist. Regnskabet skal være revideret af den valgte 
interne revisor. 


Landsdelsledelsen kan nedsætte udvalg udenfor landsdelsledelsen eller vælge enkelt 
personer udenfor ovenstående opgaver. 


c. Landsdelsledelsen kan facilitere og understøtte: 


1. Arrangementer. 
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2. Kredslederfællesskaber. 


3. Flere platforme for demokratiske lederfælleskaber, samt 


4. Yderligere netværk for kredsene. 


d. Landsdelsledelsen kan indgå samarbejde med en eller flere skoler med tilknytning til 
FDF. 


Landsdelsledelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en 
særlig indsats i landsdelen. 


e. Landsdelen kan ikke forpligte landsdelens kredse i økonomisk henseende ved køb af 
fast ejendom, skibe og lignende, medmindre kredsene hver for sig i hvert enkelt tilfælde 
erklærer sig indforstået hermed. 


§ 10 stk. 6 


a. Kredse og landsdelsledelsen inddeler i samarbejde landsdelen i netværk med det formål, 
at ingen kredse står alene med deres kredsudvikling. 
Hvis en kreds ønsker at skifte netværk, tages kontakt til det nye netværk, og kredsen 
orienterer det gamle netværk og landsdelsledelsen om skift af netværk. I tilfælde af, at én 
kreds har meldt sig ud af et netværk, kan landsdelsledelsen træffe beslutning om ny 
netværkstilknytning. 


b. Et netværk består af minimum kredsledere/kredsledelsen fra de deltagende kredse. 
Disse udpeger en netværksleder/-ledelse for en aftalt periode. Netværkslederen skal være 
medlem af en af de deltagende kredse. Netværkslederen er ansvarlig for, at netværket har 
fokus på kredsenes daglige arbejde og kredsenes udvikling. Netværket fastlægger selv sin 
forretningsorden og beslutter, om der skal etableres et økonomisk grundlag. 


c. Der kan i tillæg laves yderligere netværk for at understøtte en specifik interesse eller 
målgruppe. 


§ 10 stk. 7 


Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens 
ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte disse 
før og under landsmødet. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter og suppleanter 
under den demokratiske dannelse. Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to 
suppleanter. Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede landsmødedato. Til 
valget skal alle landsdelens seniorer være inviteret og have mulighed for at stille op. 


§ 10 stk. 8 


Landsdelsledelsen udarbejder i samarbejde med hovedbestyrelsen og med opbakning fra 
landsdelens kredse en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen 
beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. 


Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år og herudover ved ansættelse af 
forbundssekretærer. Forbundssekretæren arbejder i landsdelen, på grundlag af 
samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være 
tilknyttet flere landsdele. 


Vedtaget 


 


12.2 Forslag om Appendiks II, Standardvalgvedtægt for landsdelsledelser 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse og FDFs landsdelsledelser 
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Forslagets ordlyd:  


Appendiks II, Standardvalgvedtægt for landsdelsledelser slettes fra vedtægterne. Hele 
appendikset foreslås slettet. 


 


Endelig ordlyd:  


Appendiks II, Standardvalgvedtægt for landsdelsledelser slettes fra vedtægterne. Hele 
appendikset foreslås slettet. 


Vedtaget  


 


13. Forslag om at ændre fra ungdomsrepræsentanter til unge medlemmer af 
landsdelsledelsen 


Forslag stillet af FDF Landsdel 6 


Forslagets ordlyd: 


§ 7 Kredsen 


Stk. 6 


b. Seniorer deltager i seniorarbejdet tilpasset den enkelte kreds. Kredsen inddrager 
seniorerne i kredsens demokratiske processer. 


 


§ 10 Landsdele og netværk 


Stk. 1 


I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. Landsdelen 
ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. 
Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. 


Derudover er to pladser i landsdelsledelsen reserveret til medlemmer under 18 år. 


Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter 
selv sin forretningsorden. 


Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan 
modtage valg til landsdelsledelsen. Kandidatlisten skal indeholde oplysninger om, hvor og 
hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF. Kandidater skal være fyldt 15 år for 
at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen. Det påhviler landsdelsledelsen 
inden kandidatlistens udsendelse at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder 
valgbarhedsbetingelserne.  
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. 


Suppleringen gælder valgperioden ud. 


Stk. 2 


Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af 
marts. 


På landsdelsmødet deltager med stemmeret: 


• Landsdelsledelsen 
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• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 
landsmøder. 


Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager 
på landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret. 


Et eller to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet med taleret, 
men uden stemmeret. 


Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, hvem der kan deltage på 
landsdelsmøderne som observatører uden tale- og stemmeret. 


Stk. 8 


(Oprindelig tekst slettet) 


 


§ 13 Landsmøde 


Stk. 1 


Landsforbundets højeste myndighed er landsmødet, der består af: 


• repræsentanter for kredsene, valgt af ledermødet og kredsbestyrelsen 
• fra hver landsdel op til fem valgte medlemmer, hvoraf to pladser er reserveret til 


medlemmer under 18 år 
• Hovedbestyrelsens medlemmer. 


Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret: 


• kandidater på valg til hovedbestyrelsen 
• Landsforbundets ansatte 
• 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler. 
• Den landsmødevalgte interne revisor 
• Formænd for landsforbundets udvalg under behandling af dagsordensforslag, der 


påvirker eller påvirkes af det pågældende udvalgsarbejde. 


Stk. 4 


b. Medlemmer af hovedbestyrelsen, 5 valgte medlemmer af hver landsdelsledelse hvoraf 
to pladser er reserveret til medlemmer under 18 år, har hver en personlig stemme, der ikke 
kan videregives ved fuldmagt. 


Faldet 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 6: 


Ændringsforslag til § 10 stk. 1: 


[…] Derudover er to pladser i landsdelsledelsen reserveret til unge medlemmer under 18 år 
på valgtidspunktet. […] 


Ændringsforslag til § 10 stk. 2 – her tilføjes: 


Er der ikke to valgte unge medlemmer i landsdelsledelsen, forpligtes landsdelsledelsen til 
at afholde valg i landsdelen hvor disse kan vælges af landsdelens medlemmer mellem 15 
og 18 år. 


Ændringsforslag til § 13 stk. 1: 
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[…] fra hver landsdel op til fem valgte medlemmer, hvoraf to pladser er reserveret til de 
valgte unge medlemmer af landsdelsledelsen […] 
Ændringsforslag til § 13 stk. 4: 


b. Medlemmer af hovedbestyrelsen, 5 valgte medlemmer af hver landsdelsledelse hvoraf 
to pladser er reserveret til de valgte unge medlemmer, har hver en personlig stemme, der 
ikke kan videregives ved fuldmagt. 


Faldet 


 


14. Valg til FDFs hovedbestyrelse 2022-2026 


Valget til hovedbestyrelsen sker jf. vedtægternes § 12, stk. 2. Valget gennemføres i én 
valgrunde. Kandidaterne vælges efter almindeligt stemmeflertal, hvor hver 
stemmeberettigede skal afgive 5 stemmer, svarende til det antal pladser, der jf. § 12, stk. 4 
skal besættes i hovedbestyrelsen i 2022. Hver stemmeberettiget må maks. afgive én 
stemme pr. kandidat.  
De kandidater, der ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, er indtil næste landsmøde 
suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmerne i den rækkefølge, som stemmetallene i 
den primære valgrunde viste. 


 


Kandidater i alfabetisk rækkefølge: 


• Aksel Munk-Hansen, FDF Hjortshøj 
• Dorte Fog, FDF K 25 Brønshøj 
• Emil Gaarde, FDF K 19 - Vanløse 
• Jesper Nielsen, FDF Ledøje-Smørum 
• Kim Koch Rasmussen, FDF Hasle-Åbyhøj 
• Martin Bo Hermansen, FDF Odense 3 
• Morten Gehrt Schmidt, FDF Brabrand 
• Ulla Visbech, FDF Landskreds 


 


Primær valgrunde: 


Følgende kandidater opnåede valg (stemmetal angivet i parentes): 


• Emil Gaarde, FDF K 19 - Vanløse (248) 
• Dorte Fog, FDF K 25 Brønshøj (234) 
• Kim Koch Rasmussen, FDF Hasle-Åbyhøj (233) 
• Martin Bo Hermansen, FDF Odense 3 (225) 
• Morten Gehrt Schmidt, FDF Brabrand (184) 


Suppleanter: 


1. Ulla Visbech, FDFs Landskreds 
2. Aksel Munk-Hansen, FDF Hjortshøj 
3. Jesper Nielsen, FDF Ledøje-Smørum 


FDFs hovedbestyrelse består fra 2022-2024 af følgende personer: 


• Anna Korsgaard Berg, FDF Ganløse 
• Christian Skovsgaard Bjerre, FDF Isenvad 
• Dorte Fog, FDF K 25 Brønshøj 
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• Emil Gaarde, FDF K 19 - Vanløse 
• Kim Koch Rasmussen, FDF Hasle-Åbyhøj 
• Lene Thanild Schøler, FDF Viborg 1 
• Lise Aslak Jensen, FDF Kærby 
• Martin Bo Hermansen, FDF Odense 3 
• Morten Gehrt Schmidt, FDF Brabrand 
• Sofie Larsen, FDF Pandrup 
• Søren Falkesgaard Rejkjær, FDF Skovlunde 


 


 


15. Forslag om revidering af FDFs vedtægter vedr. samarbejdsaftaler og 
forbundssekretærordning 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  


Forslagets ordlyd: 


§ 10 Landsdele og netværk 


Stk. 1 


a. Det er landsdelsledelsens opgave: 


• At gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen. 
• At gennemføre arrangementer, som naturligt kan arrangeres på landsdelsniveau. 
• At inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF, og herunder debatsætte dagsorden 


til landsmøde og landsdelsmøder. 
• At støtte kredse og netværk i at føre ambition, udviklingsmål og 


landsmødevedtagelser ud i livet. 
• At sikre netværkssamarbejde i landsdelen, så ingen kredse står alene med deres 


kredsudvikling. 
• At understøtte ungdomsdemokratiet i landsdelen. 


Stk. 2 


Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af 
marts. 


På landsdelsmødet deltager følgende med stemmeret: 


1. Landsdelsledelsen 
2. Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 


landsmøder. 
3. Ungdomsrepræsentanter 


Landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet 
med taleret men uden stemmeret. 


En eller to repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet 
med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden 
fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører uden tale- og 
stemmeret. 


Stk. 5 







   
 


 27 af 33  
 


Landsdelsledelserne udarbejder i fællesskab og i samarbejde med hovedbestyrelsen og 
med opbakning fra landsdelens kredse en fælles samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. 
Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. 


Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år. 


§ 12 


Stk. 7 


Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal medarbejdere til at varetage den daglige 
ledelse og udføre landsforbundets aktiviteter. 


 


Ændringsforslag stillet af FDFs hovedbestyrelse: 


Ændringsforslag til § 10, 1a: 


Den samlede tekst foreslås slettet. 


Ændringsforslag til § 10, 2: 


[…] En forbundssekretær, landsdelsmedarbejdere, og kandidater til landsdelsledelsen 
deltager på landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret. […]  


Ændringsforslag til § 10, 5: 


Følgende tekst tilføjes:  


[…] Forbundssekretærerne arbejder i landsdelene, på grundlag af samarbejdsaftalen 
mellem landsdelene og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være tilknyttet flere 
landsdele. 


       Vedtaget 


Endelig ordlyd: 


§ 10 Landsdele og netværk 


Stk. 1a 


[slettet] 


Stk. 2 


Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af 
marts. 


På landsdelsmødet deltager følgende med stemmeret: 


1. Landsdelsledelsen 
2. Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved 


landsmøder. 
3. Ungdomsrepræsentanter 


En forbundssekretær, landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager 
på landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret. 


En eller to repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet 
med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden 
fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører uden tale- og 
stemmeret. 
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Stk. 5 


Landsdelsledelserne udarbejder i fællesskab og i samarbejde med hovedbestyrelsen og 
med opbakning fra landsdelens kredse en fælles samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. 
Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver. 


Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år. 


Forbundssekretærerne arbejder i landsdelene, på grundlag af samarbejdsaftalen mellem 
landsdelene og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være tilknyttet flere landsdele. 


§ 12 


Stk. 7 


Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal medarbejdere til at varetage den daglige 
ledelse og udføre landsforbundets aktiviteter. 


Vedtaget 


 


16. Forslag om tilføjelse til kredsenes tegningsregler 


Forslag stillet af FDF Viby J og FDFs hovedbestyrelse  


Forslagets ordlyd: 


§ 14 Retslige forpligtelser 


Stk. 4 


Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 


• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen 
med 


• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 


Kredsens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: 


a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 


b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 


Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse 


§ 5 Retlige forpligtelser 


Stk. 4 


Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 


• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med 


• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 


Kredsens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: 


a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 
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b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Viby J: 


Ændringsforslag til både § 14 Retslige forpligtelser stk. 4 og Appendiks I: Standardvedtægt 
for FDFs kredse, § 5 Retlige forpligtelser stk. 4: 


Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 


• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med 


• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 


Kredsbestyrelsen er bemyndigede til via fuldmagt: 


a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 


b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 


 


Vedtaget 


Endelig ordlyd: 


§ 14 Retslige forpligtelser 


Stk. 4 


Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 


• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med 


• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 


Kredsbestyrelsen er bemyndigede til via fuldmagt: 


a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 


b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 


Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse 


§ 5 Retlige forpligtelser 


Stk. 4 


Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 


• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med 
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• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 


Kredsbestyrelsen er bemyndigede til via fuldmagt: 


a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne kredsen i 
økonomiske anliggender; og 


b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over kredsens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 
En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 


Vedtaget 


 


17. Revidering af FDFs vedtægter 


17.1 Forslag om udfasning af mediekontingentet 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  


Forslagets ordlyd: 


§ 4 Medlemmer 


Stk. 4 


Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante dele af landsforbundets 
informationskanaler. 


Vedtaget 


 


17.2 Forslag om udskilning af bestemmelser vedr. kredsens årsmøde 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  


Forslagets ordlyd: 


Ny § 9: Kredsens årsmøde / ny § 5 i Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse: 
Kredsens årsmøde 


1. Kredsen skal holde årsmøde med valg til bestyrelsen mindst én gang hvert kalenderår. 


2. Dagsorden til årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 


• Valg af dirigent 
• Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 
• Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
• Valg til kredsbestyrelsen 
• Valg af suppleanter 
• Valg af revisor samt stedfortræder for denne 
• Eventuelt 


3. På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til 
kredsbestyrelsen - dog således at medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en 
af deres forældre eller værge, og at medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade 
sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager kan ikke have mere end en 
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stemme, uanset at vedkommende måtte repræsentere flere medlemmer, herunder sig 
selv. 


4. Kredsbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde til afholdelse tidligst 2 uger 
og senest 6 uger efter indkaldelsen. 25% af kredsens medlemmer kan derudover kræve, at 
kredsbestyrelsen indkalder til et ekstraordinært årsmøde, hvor de samme frister er 
gældende. 


5. Hvis kredsbestyrelsen ikke inden 15. oktober har offentliggjort datoen for det ordinære 
årsmøde, eller hvis kredsbestyrelsen på trods af krav fra 25% af kredsens medlemmer ikke 
indkalder til ekstraordinært årsmøde, kan samme andel af medlemmerne eller 
kredslederen/kredsledelsen uden om bestyrelsen tage initiativ til at indkalde til og afholde 
et ekstraordinært årsmøde til afholdelse tidligst 2 uger og senest 6 uger efter indkaldelsen. 
Dagsorden for det ekstraordinære årsmøde følger så vidt muligt standarddagsordenen for 
årsmødet. 


6. Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk årsmøde i 
kredsen, kan kredsbestyrelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online årsmøde i 
kredsen. 


Følgende krav gælder ved afholdelse af et online årsmøde i kredsen: 


1. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere 
tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en 
fuldtallig bestyrelse, der kan drive kredsen frem til næste mulighed for afholdelse af et 
fysisk møde. 


2. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet. 


3. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles 
på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. 


4. Afholdelsen af online møde skal forud for indkaldelsen godkendes af hovedbestyrelsen, 
for bl.a. at sikre at eksterne tilskudsregler overholdes. 


 


Indholdet af stk. 2 og 3 ovenfor slettes samtidig fra § 8 om kredsbestyrelsen samt § 4 i 
Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse. 


Vedtaget 


 


17.3 Forslag om mulighed for afholdelse af online landsmøde eller 
landsdelsmøde 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  


Forslagets ordlyd:  


Ny § 10, stk. 5, Landsdele og netværk 


Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk landsdelsmøde, 
kan landsdelsledelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online landsdelsmøde. 
Følgende krav gælder ved afholdelse af et online landsdelsmøde: 


1. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere 
tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en 
fuldtallig landsdelsledelse, der kan drive landsdelen frem til næste mulighed for afholdelse 
af et fysisk møde 
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2. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet. 


3. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles 
på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. 


4. Afholdelsen af online møde skal forud for indkaldelsen godkendes af hovedbestyrelsen, 
for bl.a. at sikre at eksterne tilskudsregler overholdes. 


 


Ny § 13, stk. 9, Landsmødet 


Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk landsmøde, kan 
hovedbestyrelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online landsmøde. Følgende 
krav gælder ved afholdelse af et online landsmøde: 


1. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere 
tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en 
fuldtallig hovedbestyrelse, der kan drive landsforbundet frem til næste mulighed for 
afholdelse af et fysisk møde. 


2. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet. 


3. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles 
på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. 


Vedtaget 


 


18. Forslag om budget for FDF 2023 og 2024 samt fastsættelse af 
kontingent 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  


Det foreslåede budget og kontingentsatser er fremlagt i dagsordenshæftet. 


Vedtaget 


 


19. Forslag om generel bemyndigelse af hovedbestyrelsen 


Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse  


Forslagets ordlyd:  


Hovedbestyrelsen bemyndiges til, efter landsmødet, at foretage gennemskrivning, 
nødvendige konsekvensrettelser og sproglige tilretninger i FDFs vedtægter og 
standardvedtægter for kredse. Disse ændringer offentliggøres på FDFs hjemmeside. 


 


Ændringsforslag stillet af FDF Birkerød: 


Hovedbestyrelsen bemyndiges til, efter landsmødet og frem til kommende landsmøde, at 
foretage gennemskrivning, nødvendige konsekvensrettelser og sproglige tilretninger i FDFs 
vedtægter og standardvedtægter for kredse. Disse ændringer offentliggøres på FDFs 
hjemmeside, samt vedlægges kommende landsmødematerialer. 


Faldet 


Endelig ordlyd:  
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Hovedbestyrelsen bemyndiges til, efter landsmødet, at foretage gennemskrivning, 
nødvendige konsekvensrettelser og sproglige tilretninger i FDFs vedtægter og 
standardvedtægter for kredse. Disse ændringer offentliggøres på FDFs hjemmeside. 


Vedtaget 


 


20. Valg af landsforbundets interne revisor 


FDFs hovedbestyrelse indstillede til genvalg af Bo Grøn-Iversen 


     Valgt ved applaus 


 


21. Eventuelt 


Dirigenterne takkede landsmødet for at holde dem på tæerne med FDFs levende 
demokrati og nedlagde derefter deres hverv og leverede landsmødet tilbage til 
hovedbestyrelsen. 


 


 


Referatet er godkendt af landsmødets dirigenter 


Dato: Dato: 


__________________________________ _________________________________ 


Morten Skov Mogensen Dennis Jim Frederiksen 
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