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Type

Ansvarlig

Sagsark offentlig på FDF.dk

ABV

Ja

Orientering (O)
Debat/tema (D)
x

Beslutning (B)

Punkt:2.02

HB-Møde: Marts 2020

Forslag til program for LM 2020
RESUMÈ
Dette er et forslag til LM20 program. Ændringerne er lavet med udgangspunkt i ønskerne
fra evalueringen af LM18, HBs egen evaluering af LM18 samt ønsker udtryk af HB på januar
mødet 2020.

Samlede programønsker til landsmødets 2020
Andre underholdningsfolk lørdag aften
Ikke noget foredrag lørdag aften
Mere fokus på det sociale aspekt af at vi mødes.
Kandidatpræsentation fra scenen
Ingen workshops med landsmødepunkter
Samme tidsramme for dagsordenspunkter

Adm. har indarbejdet alle ønsker i forslaget til programmet, det betyder ændringer fredag
aften, da kandidaterne skal være på scenen til debatleg. Det betyder frivillige workshops
med Arenafolk over middag om lørdagen, og det betyder ændringer lørdag aften fra aftensmaden og frem. Ændringerne er markeret med grøn i tidsplanen.
For at kunne indarbejde de programbeslutninger, der må komme på HB mødet, så vil der
først blive lavet et budget for selve landsmødet til HB mødet i maj.
INDSTILLING

Det indstilles at HB
A: Drøfter forslaget og valg af prædikant
B: Godkender med de rettelser, der må være
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SAGSFREMSTILLING

Forslag til program for LM 2020
Fredag d. 16. november
Kl. 18.00
Ankomst og tjek-in
Kl. 19.00
Fælles opsamling og afgang fra Nyborg strand til kirken
Kl. 19.30 – 20.30
Åbningsgudstjeneste i Nyborg Kirke
Prædikant NN, Liturg NN
Kl. 21.30
Velkomst ved FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.
Landsmødet åbnes, godkendelse af forretningsorden (0,5t)
Kl. 22.00
Debatleg med kandidater på scenen
Kl. 23.00
Møder i og natmad i landsdelene med landsdelens eget
program
Kl. 23.00
Natmad i landsdelsmødelokalerne for deltagere,
Natmad i særskilt lokale for HB og gæster.
Lørdag d. 17. november
Kl. 07.00 – 08.30
Morgenmad
Kl. 08.45
Morgenandagt i salen v. hovedbestyrelsen
Kl. 09.00
Landsmødet arbejder (3t)
Formandens beretning efterfulgt af kredshistorier
Kl. 12.00 – 13:00
Frokost
Kl. 13.00 - 14:00
Workshops hos Arenaen
Kl. 14:00 - 15:30
Landsmødet arbejder (1,5)
Kl. 15.30 – 16:00
Kaffepause
Kl. 16.00 – 18:00
Landsmødet arbejder (2t)
Kl. 18.00 – 19.30
Middag
Kl. 19.30 – 20:30
Underholdning (1t)
Kaffe
Kl. 21.00
Valgfrie aktiviteter
Kl. 22.00
Natmad som tilvalg med egenbetaling.
Søndag d. 18. november
Kl. 07.00 – 08.30
Morgenmad
Kl. 08.45
Morgenandagt i salen v. hovedbestyrelsen
Kl. 09.00
Landsmødet arbejder (3)
Kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.00
Landsmødet arbejder (3)
Kl. 16.00
Landsmødet slut
Hovedbestyrelsen fotograferes
Kl. 16.30
Konstituerende hovedbestyrelsesmøde
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Timer:
På landsmødet 2018 var der programsat 13 timer til landsmøde dagsorden. Der blev
dog brugt 14 timer, idet en time lørdag aften blev inkluderet på dagen. I denne opsætning er der afsat 13 timer. Der er ændret i tidspunkterne for at kunne inkludere
de fremsatte ønsker.
Ændringer i indhold
Fredag aften:
:: En samlet præsentation af HB-kandidater fredag aften samt herefter en debatleg
på scenen, Debatlegen indeholder en præsentation af 6-8 emner, hvor kandidaterne skal placere sig fysisk på scenen, ift. hvordan deres holdning er til emnet.
Kandidaterne får emnerne på forhånd. En facilitator faciliterer legen, og spørger
ind til kandidaternes holdninger undervejs, så alle kommer til orde.
:: Der lægges op til på marts-mødet med landsdelene, at fredag aftens møder er
med landsdelenes eget program uden kandidatpræsentation, fordi denne foregår i
salen samlet.
Lørdag efter frokost:
:: Alle tilbydes at deltage i to workshops i samlet en time om specifikke emner faciliteret af Arenaens folk. Det kunne være en workshop om Globus’ arbejde og aktiviteter, samfundsengagements-arrangementer eller socialudvalgets nye initiativer
med FORM.
Denne form kan hjælpe deltagerne på vej til at få et indblik i Arenaens arbejde og
Arenaens folk vil kunne levere en kvalitetspræsentation af deres arbejde, i stedet
for de korte præsentationer der leveres i forhallen/glashallen.
Lørdag aften:
19:30-20:30 Fælles underholdning i salen
Det foreslås at være vores interne underholdningsfolk fra SKS og Vork.
20:30-21:00 Kaffepause
21:00

Forskellige tilbud
I salen: Fællessang
Vi fejrer ALSANG, og hermed fællessangen. Kom og syng med på de
bedste fra M&L og Højskolesangbogen.
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Lokale 1: Brætspil
Indbyd dem du kender, og dem du ikke kender til en omgang RISK,
Pandemic, Ludo eller måske noget fjerde. Der vil være kyndige brætspilsfolk, som kan give jer en intro til mulighederne.
Lokale 2: Samtalehjørnet
Vil du møde og tale med andre FDFere end du plejer? Få dig et par nye
bekendte? Så er det her, det sker. Vi laver lidt uformelle snakke om
specifikke FDF-ting, som I kan lære at kende hinanden på.
Udendørs: Udendørs
Skal vi lege lygten i spanden?
Eller nyde en gåtur ved vandet med historiefortælling?
Du bestemmer om du vil nyde aftenluften med højt aktivitetsniveau eller med historier v. XX
TIDSPLAN
Se procesplan for LM20 fra januar mødet.
BILAG

Ingen bilag.

