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Ansatte: 
Elisabeth Rischel (ER), Lasse Nybo (LN), Mia Fanefjord Hansen (MFH), Rasmus 
Bach Ottosen (RBO), Rasmus Lind (RL), Rune Kløve Junge (RK), Simon Fauerskov 
(SFA), Stefan Buntzen (SB), Stine Nielsen (SN) og Theresa Schaltz (TS) 

 
Gæster: Landsdelsledelser (LDL), Forkvinde for DUF Christine Ravn Lund, Styregruppe for 

kredsstart, Relationsudvalget og Mærkeudvalget. 
 
Andagt:   Sofie Larsen 
 
Nyhed FDF.dk Lise Aslak Jensen 
 
Referent:  Stefan Buntzen 
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 Velkomst og sang  10 DF  
1.1 Referat fra seneste HB-møde O 5 JHK x 
 Referat fra HB-mødet i januar er vedlagt som bilag. 
 
1.2 Fastsættelse af dagsorden B 5 RAP  
 Eventuel optagelse af ekstra punkter. 

 
Dagsordenen blev godkendt uden optagelse af ekstra punkter 
 
1.3 Årshjul O 5 RAP x 
 Se opdateret udgave i SharePoint. 

 
- Skoleforum har bedt om at flytte deres besøg til august. 
- Der kommer en status på 120-års fødselsdag til maj. 

 
1.4 Siden Sidst O 10 RAP  
 Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde. 

 
RAP orienterede 

- Situationen omkring Ukraine har fyldt, hvilket er nævnt i eksempelvis nyhedsbrevet. 
- Det vurderes om FDF skal række ud i forhold til ukrainske deltagere på Landslejren. 
- Der er blevet afprøvet en ny rapporteringsform om kredse. 
- Der har været en del elementer der fylder, både kredsundersøgelse, medlemssystem og 

Landslejr. 
- Kredsundersøgelsen er blevet sendt ud og svarene kommer gradvist ind. 
- Kurserne har åbnet for tilmelding. Sletten forsøger sig med at italesætte et deltagerloft. 
- Skolerne har meldt ud, at de både har et godt elevoptag, samt overskud i økonomien. 
- Silkeborg Højskoles nye forstander, Claus Staal, er startet. 
- VIVE har færdigudarbejdet deres rapport om Hele Danmarks Familieklub. Den ligger 

tilgængelig.  
- Folkekirkens Nødhjælp er fyldt 100 år og der holdes jubilæum i alle stifter. 

 
1.5 Status fra HBs Arbejdsgrupper og 

Kontaktpersoner for Arena 
 

0 15 HB  

Arbejdsgruppen for evaluering af struktur 
- Arbejdsgruppen har stadig spor omkring kredse og netværk, som der arbejdes med. 

Netværksoversigten færdiggøres inden maj-mødet. 
- Der bliver i kredsundersøgelsen spurgt ind til samarbejdsforholdet mellem kredsleder 

og bestyrelsesformand. 
 
2.0 HB Dagsorden     
2.01 Godkendelse af referat af HB-mødet den 9. 

februar 2022 samt protokollering af 
mailbehandlet beslutning om donation til 
Ukraine. 

B 5 RAP x 

 Formel godkendelse af HB. 
 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Compass Club fra Ukraine havde forhåndstilmeldt 25 personer til Landslejren. Det foreslås, at 
HB rækker ud gennem Internationalt Udvalg på Landslejren. 
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Beslutning: Referatet blev godkendt uden bemærkninger og HBs beslutning om at donere 
25.000 kr. til indsamlingen til fordel for Ukraine blev stadfæstet. 
 
2.02 Orientering om DUF O 60 RAP x 
 Forkvinde for DUF Christine Ravn Lund kommer og giver orientering om DUFs arbejde. 

 
Orientering: 
Forkvinde i DUF Christine Ravn Lund deltog og gav et oplæg omkring DUFs arbejde og 
organisering. 

- DUF består af 80 børne- og ungdomsforeninger, som samlet set repræsenterer 600.000 
medlemmer. 

- DUF forvalter både puljer, som finansierer medlemsforeningernes arbejde, og varetager 
medlemsforeningernes interesser. 

- Som ungdommens stemme i samfundet, baserer arbejdet sig på demokrati, som livs- 
og styreform. 

- DUF arbejder med fire strategiske områder: demokrati, unge, foreningsudvikling og 
international. 

- Frem mod januar bliver der arbejdet på en ny strategi, omhandlende samme 
kerneområder, som FDF gerne må byde ind i. 

 
HB takkede for besøget og for indsatsen til glæde for FDF og foreningslivet og tog orienteringen 
til efterretning. 
 
2.03 Medlemstal 2021 og kommunikation O 15 JHK x 
 HB skal godkende medlemstallet for 2021, kommunikationen omkring det samt 

godkende at kredsenes medlemstal offentliggøres på FDF.dk. 
 

Orientering: 
JHK orienterede: 

- Den overordnede vurdering er, at vi holder medlemstallet. Dette er over de seneste år 
relativt stabilt.  

- Der er fremgang i det store medlemstal, hvilket vi kan glæde os over. Det betyder, at vi 
har haft kontakt med endnu flere børn, unge og voksne i 2021 ift. året før. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Vi kan godt udlede det positive i, at der er en fremgang i 3-månedersmedlemmer. Der er dog 
en lille tilbagegang i medlemskabet pr. 31/12, hvilket betyder at udviklingsmålet omkring 
fastholdelse er endnu mere vigtigt! 
 
Er det rigtig læst, at vi er gået frem i antallet af kredse? 

- Ja, det er rigtig. Der skal dog tages højde for at vi ikke har lavet stikprøver. 
 
Bliver der fulgt op på kredse, som har oplevet et meget stort frafald i antal medlemmer under 
corona? 

- Vi har ikke en mekanisme, som igangsættes ved en given grænse. Vi har dog flere 
forskellige indsatser, som gør at vi samtaler med kredsene i forskellige henseender.  

 
Kan man sige noget generelt om de 32 kredse, der ikke har afholdt årsmøder? 

- Mange af dem er i gruppen af kredse, som har under 10 børnemedlemmer. Enkelte 
kunne dog godt have holdt årsmøder. 

 
Kommer der et offentligt bilag med antallet af kredse, samt hvordan disse tælles? 

- Det kunne godt give mening frem imod et landsmøde. 
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HB tog orienteringen til efterretning, drøftede input til kommunikation og godkendte oversigten 
over kredsenes medlemstal til offentliggørelse på FDF.dk 
 
2.04 Besøg af Landsdelsledelserne B 270 ABV x 
 Se særskilt program for mødet med landsdelsledelserne + rapport, som også blev 

udsendt til LDL og HB d. 27.feb.  
 

Landsdelsledelserne kom på besøg. Mødet startede med en velkomst fra FDFs formand. 
Herefter gav arbejdsgruppen for struktur et kort, rammesættende oplæg.  
 
Efter oplægget blev den udsendte rapport debatteret gennem en proces kaldet ’fish bowl’. 
Under debatten blev der taget et visuelt referat. 
 
Den efterfølgende dag fik Landsdelsledelserne mulighed for at fortælle hvad de bruger tid på, 
samt hvad der motiverer dem. Herefter kunne HB medlemmerne byde ind med hvad der 
overraskede dem ved Landsdelsledelsernes fortælling, samt hvad de bed mærke i. 
 
Senere blev der igangsat en pardiskussion, hvor de som gerne ville ændre på situationen kunne 
tale om hvad de gerne vil ændre, og de som vil acceptere situationen, kunne talt om hvordan 
denne bedst muligt accepteres. 
 
Der blev nedsat arbejdsgrupper med medlemmer fra HB og Landsdelsledelserne, som skal 
arbejde videre med output fra dagens debat. 
 
2.05 Status på nuværende udviklingsmål O 30 ABV x 
 HB og LDL udveksler initiativer ifm. nuværende udviklingsmål frem mod landsmødet.  

 
Tiltrække og fastholde flere samt Kredsen fortæller FDF 
RBO orienterede: 
Først blev der berettet om udviklingsmålet om at tiltrække og fastholde flere. 

- Der har været undersøgelser om blandt andet ’forældre som gatekeeper’ og puslinge. 
- I forlængelse af undersøgelsen om puslinge er der udarbejdet indsatser om kredsens 

indretning, i forhold til at tage imod puslinge. Desuden er der et initiativ omkring 
fantasiramme og det første år som pusling. 

- Der er startet et puslingenetværk op for kredse, der er interessere i at starte et 
puslingearbejde.  Der kører endvidere en artikelserie på FDF.dk og i Lederen 
sideløbende omkring puslinge. 

- Der er blevet arbejdet med det ’fantastiske pilteliv’. I den forbindelse har der været en 
indsats sammen med arbejdsgruppen ’pilte på landslejr’. Det arbejde skal bruges som 
afsæt for et efterfølgende piltearbejde, hvor temarammen fra Landslejr eventuelt kan 
inddrages.  

- Der er også en indsats omkring flere voksne. Den er udmøntet i undersøgelsen ’Blik på 
kredsen’, hvor kredsenes rekrutteringsproces sættes under luppen. 

 
Efterfølgende blev der berettet om udviklingsmålet Kredsen fortæller FDF: 

- Der bliver afholdt online fortælleraftener. Både om fortællinger til børn, unge og 
voksne. 

- Der bliver udbudt et ’fortællerforløb’ sammen med Silkeborg Højskole. 
- På påskens seniorkurser er der præmiere på en ny video om FDFs pædagogik. 
- Endvidere bliver der optaget og udgivet nogle forskellige videoer om ’FDF-emner’, 

eksempelvis frivillighed. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
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Hvornår går undersøgelsen blik på kredsen i gang? 
- Den er allerede i gang og vi vil meget gerne have flere deltagende kredse! 

 
Flere kredse 
 
Orientering: 
LN orienterede 

- Først blev der fortalt lidt om organiseringen omkring landsdele og ambassadører.  
- Arbejdet omkring ambassadører skal gerne udmønte sig i en række konkrete, 

potentielle områder i hver landsdel.  
- Udviklingsmålet om flere kredse, kommer til at have en stand på Landslejren, som både 

vil rumme aktiviteter, men også agere samlingssted for potentielle initiativtagere og 
medskabere. 

- Der har været flere læringspointer, siden sidste møde med HB og LDL. Eksempelvis 
omkring fasen for forsøg og stiftelse. Her er en central pointe at forsøgsperioden skal 
minde mest muligt, om det aktivitetsudbud man gerne vil have efter stiftelsen. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Hvad er status i forhold til at række ud i hele landet? 

- Der skal afdækkes hvor der giver mening at starte nye kredse, frem for at have som 
mål at der skal være nye kredse i hele landet. 

- Der er god kontakt med alle landsdelsledelser. 
 
Husk at tale det at starte kredse op, ude i landsdelene og i kredsene. 
 
Beretning om initiativer fra Landsdelsledelserne 
I Landsdel 4 bliver der afholdt kredsledermøder for alle kredsledere, hvor der både har været 
fokus på flere kredse og kredsen fortæller. 
 
HB og Landsdelsledelserne tog orienteringen til efterretning. 
 
2.06 Godkendelse af tidsplan og milepæle for "Flere 

kredse" inkl. besøg af styregruppe for 
kredsstart 

B 45 ABV x 

 HB skal godkende den samlede tidsplan for "Flere kredse" samt en milepælsplan for 
2022. 
 

Orientering: 
AKB orienterede om tidsplanen og milepæle for projektet. 

- Det er centralt at vi får skabt en kultur, hvor det er naturligt at starte en kreds, hvis 
man flytter til et sted, hvor der ikke allerede er en. 

- Lige nu har styregruppen en stor opgave i at fundraise projektmidler og styregruppen er 
derfor begyndt at anskue det nuværende projekt som et forprojekt, hvor det der 
fundraises til hovedprojekt. 

- I bilagets Milepæl 3 er der nogle uafklarede delmål. Disse tænkes at kunne omhandle 
endnu ikke kortlagte vaner og kulturhandlinger. 

- I fondsarbejdet har der været en svær opgave i, kort, at forklare præcis hvad en FDF-
kreds, et FDF-fællesskab og FDF-arbejdet er.  

- Landslejren er et vigtigt sted at rekruttere, da vi hidtil kun har kunne få ’hul igennem’ til 
målgrupper, der allerede kender projektet gennem Landsmødet og FDFs medier. På 
Landslejren kommer der endnu flere voksne, som vil kunne udgøre hidtil ikke afsøgte 
målgrupper. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
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Det er en stor glæde at styregruppen har valgt at fortsætte, i en smallere udgave. 
 
Det er rigtig godt set, at det ikke handler om enten/eller, når det kommer til at starte kredse 
og understøtte eksisterende. 
 
Hvad betyder det, når der fortælles at kulturerne skal ’afdækkes’? 

- Der menes at man eksempelvis kunne indføre yderligere kulturfremmende tiltag, 
eksempelvis på Landslejren. 

 
I forhold til milepæl 4 er det godt set at samarbejde med eksempelvis migrantmenigheder, der 
skal dog være en opmærksomhed på hvordan dette udlægges. 

- Hele milepæl 4 er ikke igangsat endnu og kommer derfor ind omkring HB-bordet, før 
det igangsættes.  

 
Hvordan kan der arbejdes med milepæl 10 i praksis og hvorfor er den kontinuerlig? 

- Der kan udarbejdes kort over hvor de enkelte kredses medlemmer bor, for at afdække 
om et område reelt er ledigt.  

- Kortet skal opdateres over tid og det er derfor et kontinuerligt arbejde.  
 
Har der været et arbejde omkring nye organiseringsformer? 

- Ja, det hele bliver sat på spidsen, når man starter op. Der er noget med perioden lige 
efter stiftelse, hvor der kan være forskellige faldgruber. Vi ender nok i denne proces 
med at blive klogere på hele organisationen.  

 
Kulturforandring er svært. Det er derfor centralt at byde ind med samtaler og handlinger, når vi 
arbejder med selvstændige kredse. 
 
Når det kommer til fundraising, skal vi huske at satse bredt. Der kommer sandsynligvis flere 
’nejer’ end ’jaer’. 
 
Husk at lave en brugerrejse, der kan tage kommende kredsstartere i hånden og hjælpe dem på 
vej. 

- Den sparring der findes nu, handler om at have kontakt og spille hinanden gode. De ting 
man kan åbne for, kommer først efter initiativtageraftalen er underskrevet. 

- Hvis der er konkrete ting som mangler, så meld endelig ind! 
 
Der er stor beundring omkring vores arbejde med at starte nye kredse. Der er stor interesse for 
hvordan vi hidtil er lykkedes med det! 
 
Beslutning:  
HB godkendte den overordnede tidsplan for projektet, samt de afgørende milepæle (MP1-MP13) 
 
2.07 Godkendelse af kommissorium for 

relationsudvalg 
B 15 ABV x 

 HB skal godkende kommissoriet for Relationsudvalget.  
 

Kommentarer og spørgsmål: 
Når nu udvalget får et kommissorium der rækker ind over næste Landslejr, kan det give 
mening at udvalget bidrager aktivt til lejren.  

- Der skal være en opmærksomhed på, at hvis vi skriver det ind i kommissoriet giver vi 
noget videre til næste landslejrudvalg og fratager dem autonomi og derudover skal den 
del måske også nærmere indtænkes en større snak omkring arena og næste landslejr. 
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Det er et dejlig præcist kommissorium. Det er rart der står indskrevet, at udvalget kan agere 
faglig sparring til Hovedbestyrelsen. 
 
Hvad ligger der i at udvalget skal dygtiggøre sig? 

- Det handler om at udvalget skal være et sted, hvor man selvfølgelig kan videregive 
viden, men hvor man også kan være opsøgende på ny viden. 

 
Der står at udvalget skal støtte kredsene i at være rummelige fællesskaber. Der kunne stå 
’sunde’ fællesskaber i stedet. 

- Der er en frygt for at betydningen af ordet sund kan misforstås. 
 
Beslutning: HB godkendte kommissoriet 
 
2.08 Udviklingsmål 23-24 D 30 ABV x 
 HB skal debattere indhold til kommende udviklingsmål, samt forholde sig til de 

forskellige udviklingsrul. 
 

Orientering: 
ABV orienterede 

- Klassisk har det i høj grad været indholdsdelen vi har beskæftiget os med på 
nuværende tidspunkt. 

- Der er dog blevet sat spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige måde at gøre det på. 
- Har Hovedbestyrelsen et behov for, at der i processen om valg af udviklingsmål, også 

bliver fravalgt udviklingsmål? 
 
Kommentarer og spørgsmål omkring indstilling A: 
På sigt ønskes det, at Landsdelslederne inddrages i den indledende proces omkring 
udviklingsmål.  
 
Vi skal holde os fra at stemme om handlinger på Landsmødet. 
 
Hovedbestyrelsen skal stille de udviklingsmål, som den mener er bedst for FDF. Der skal ikke 
opfindes flere.Tidligere Hovedbestyrelser har ikke haft en strategi at læne sig op ad. 
 
At udarbejde flere udviklingsmål, end der skal vedtages, er ressourcespild. 
 
Vi bør ikke stemme om handlinger, men der bør være en hurtig handling klar, så kredsene kan 
sætte noget i gang! 
 
Et forslag er at præsentere ’best practice’, i forhold til de udviklingsmål der opstilles.  

- Det skal vi passe på med, da Landsdelsledelserne vil være med til at ’udpakke’ 
udviklingsmålene lokalt sammen med kredsene, 

 
Landsmødet skal sætte aftryk. Dette har vi dog en strategi der gør, og vi bør derfor ikke 
udarbejde udviklingsmål, som ikke benyttes. 
 
Vi skal huske inddragelse. Dette gør at kredse og og landsdele går hjem og sætter handling på. 
Der kan sagtens komme flere udviklingsmål, end der skal vedtages, men de skal opstå 
organisk! 
 
Det er meget fint at der inddrages frivillige, men vi skal kunne formidle hvad deres belæg er 
for at kunne løfte dagsordener.  
Landsdelsledelserne kunne dog med fordel inddrages, da de sidder med central lokal viden. 
 



HB Referat | Marts 2022  8/16 

  T
yp

e 

T
id

/m
in

 

A
n

svar 

S
agsark

 

Forbundssekretærerne oplever, at kredsene efterlyser ejerskab over processen, hvor 
udviklingsmål bliver til. 
 
Man bør spørge kredse og netværk hvilke handlinger de kunne forestille sig, efter 
udviklingsmålene er vedtaget. 
 
Det blev opsummeret, at der ikke udarbejdes flere udviklingsmål, end der er opbakning til. Der 
sigtes endvidere efter en bredere inddragelse af kredse og landsdele, efter Landsmødet.  
 
Kommentarer og spørgsmål omkring indstilling B: 
Kredsstartprojektet er vedtaget for hele strategiperioden, så det fortsætter frem til 
landsmødet 2026 
Der er stadig enighed om at tiltrække og fastholde skal fortsætte. 

-  
Der spørges ind til om styregruppen for kredsstart kunne have indspil. 

- Ikke på nuværende tidspunkt. Så langt er styregruppen ikke med hverken 
kulturforandringer eller organisering.  

 
Der er et element i den store fortælling, som med fordel kan undersøges. Om det er lige nu vi 
skal gøre det, vides dog ikke. 
 
Der er en debat omkring sang og musik, som er vigtig at tage. Om det bor i et udviklingsmål, 
vides ikke. Det samme kan siges om kredsens indre organisering. 

- Der skal ikke udarbejdes en proces frem imod Landsmødet, omhandlende musik og 
sang. Der ligger dog et arbejde til den kommenene Hovedbestyrelse. 

 
Der er flere perspektiver omkring det at videreføre udviklingsmål, som bør undersøges 
nærmere. Eksempelvis kunne tiltrække og fastholde deles op i to, eller adskille børn og voksne 
i de to. 
 
Hovedbestyrelsen debatterede emnet. 
 
2.09 LM22 Program og kandidatforløb B 40 ABV x 
 HB skal godkende et forslag til forløbet for dette års landsmøde (før, under og efter) 

som er udarbejdet på baggrund af de evalueringerne der blev lavet efter sidste 
landsmøde. 
 

Kommentarer og spørgsmål: 
I forhold til online afstemning giver det ikke mening at sætte op, da det er dyrt 
 
Kan Landslejren understøtte og huse forslagscaféer? 
 
Talerliste og ændringsforslag skal foregå online. 
 
Udspillet om at have kontakt til ledere hjemme, kan give en skævvridning i kredse der kan, og 
ikke kan, mobilisere ledere hjemme. 

- Det kunne være fint at prøve om man kan inddrage flere. 
 
Der har været meget positiv feedback omkring kandidatforløbet fra sidst. 
 
Debatten i grupper omkring udarbejdelse af dagsordenen skal udgå. 

- Debatten i salen er en fin demokratisk proces, som vi skal værne om.  
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Stor tak til dem, der har lagt tid i det her forslag. Det har mange gode elementer. Der er dog 
også nogle, som ikke passer godt ind.  

- Der er stor enighed om at ikke alle dele ramte indenfor skiven. Bilaget er blevet til på 
baggrund af evalueringen fra sidste Landsmøde.  

 
Det er helt afgørende at debatten er taget og at der er blevet taget en drøftelse om det. Det 
gør at vi kan stå på mål for hvad vi har foretaget os på baggrund af den evaluering der kom 
efter sidste Landsmøde.  
 
Andre Samrådsorganisationer har et frivilligt lag inde over deres lands- og korpsmøder. Det har 
vi ikke i FDF og det bør vi tage stilling til fremover.  
 
Der blev nævnt fra flere sider, at Landsmødet fungerer godt. Der er ikke noget galt i at det 
kræver mod at stille sig på talerstolen. 
 
Kan noget af den demokratiske proces flyttes til før Landsmødet, for at øge inddragelsen? 

- Et greb i den retning kunne give flere mod på aktiv deltagelse. 
 
Det blev undersøgt sidst om der var et billigere alternativ til Nyborg Strand. Det var der ikke. 

- Det kommer an på hvad man vil have. Vi har ikke afklaret hvilket alternativ vi reelt kan 
forestille os. 

 
HB vil stadig gerne have ændringsforslag publiceret, så man kan se dem på egen computer. 
 
Kommer der et forløb for ungdomsrepræsentanterne før Landsmødet? 

- Det er ikke i støbeskeen. 
 
Man kan godt gøre noget med livestreamen. Måske et par værter og et interview eller to i 
pausen. 

- Kan der være nogen der ’oversætter’ hvad der foregår i Landsmødesalen på en stream, 
ligesom man ser i sportens verden? 

 
Beslutning: HB besluttede at godkende forslaget med følgende ændringer 

- Programdelen om suspendering af Landsmøde, til fordel for workshops fjernes. 
- Der afdækkes muligheder for forløb med ungdomsrepræsentanter. 
- Der afdækkes muligheder for at gøre streamen/mediedækningen mere levende.  

 
2.10 Retningslinjer for kommunikation B 20 RAP x 
 2. Behandling af forslag og godkendelse af ny udgave af retningslinjerne. 

 
Orientering: 
RAP orienterede: 

- Det har været meget arbejde med formuleringer i bilaget. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Vi er en landsdækkende Børne- og Ungdomsorganisation, med lokale foreninger. Ikke en 
landsdækkende Børne- og Ungdomsforening. 

- Foreningstrykket skal ligge et andet sted. Ikke i hovedbudskabet. 
 
En konsekvens af disse retningslinjer må være at alle vores udvalg kommer ind på de rette 
kanaler. 

- De mennesker vi vil nå, er på de rette kanaler. Det er derfor de skal ind under 
’paraplyen’. 
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- Der er mange forskellige udvalg og arbejdsgrupper der er på andre kanaler, eksempelvis 
VM og Landslejr. Skal de så også ind? 

- Der er et frivilligt engagement, som også fordres af at kunne blive udlevet på egne 
kanaler. 

 
Vi skriver både at man kan gå til FDF og at man kan være FDFer.  

- Skelnet har været efter hvem modtageren er. For mange forældre er FDF ikke 
internaliseret nok, til at deres børn er FDFere. De går til det. 

 
Bør der være et strategisk mål om at bidrage til FDFs demokrati? 

- Hvis man har for mange strategiske mål, bliver målene ikke særlig strategiske. 
 
HB godkendte opdaterede retningslinjer for kommunikation med følgende ændringer: 

- I hovedformålet ændres Børne- og Ungdomsforening til Børne- og 
Ungdomsorganisation. 

- Frivillige fællesskaber ændres til forpligtende fællesskaber. 
  
2.11 Retningslinjer for økonomi B 15 JHK x 
 Kort opdatering af FDFs retningslinjer for økonomi i forlængelse af indførelse af nye 

systemer i økonomistyringen. 
 

Orientering: 
JHK orienterede: 

- Der foreslås nogle mindre ændringer omkring flow i godkendelsesproces. Blandt andet i 
forhold til en præcisering af mulige afvigelser fra dobbeltgodkendelse.  

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Som det er nu, kan der afviges fra dobbeltgodkendelse, hvis det er inden for budgetrammen. 
Systemet kan dog ikke genkende en budgetramme. Hvordan fungerer det så? 

- Afvigelsen er kun gældende for medlemmer af FDFs ledergruppe og inden for deres 
budgetrammer 

 
HB drøftede og godkendte retningslinjer for økonomi 
 
2.12 Retningslinjer for ledelse D 20 RAP x 
 Godkendelse af opdateret udgave af retningslinjer for ledelse. 

 
HB godkendte opdaterede retningslinjer for ledelse, med følgende ændringer: 

- Bullet omkring ansættelse af konsulenter og forbundssekretærer opdeles i to. 
 
2.13 Udkast til årsregnskab 2021 samt 

kvartalsopfølgning Q4 2021 
O 25 JHK x 

 HB modtager første udkast til årsregnskab for 2021 samt budgetopfølgning for hele 
året. 
 

Orientering: 
JHK orienterede: 

- Der har været revision i den forgangne uge. 
- 55Nords resultat er ikke medtaget endnu. 
- Der er præsteret godt på indtægtssiden. Vi kan dog ikke forvente samme tilskudsniveau 

næste år. 
- På udgiftssiden har lønningerne været holdt i ro.  
- Udvalgsbudgetterne er blevet benyttet, hvilket er godt. Det betyder at pengene er 

kommet ud og leve. 
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- Underforbruget på kredsstart bliver overført til 2022. 
- Det ærgrer at der ikke er brugt flere penge på ambition og udviklingsmål. 
- Medierne går under budget, grundet lave redaktionsudgifter. 
- Ejendommene giver, takket være Sletten, et fint resultat, der ligger langt over budget. 

Dette skyldes primært en konservativ budgetføring og at der kom gang i hjulene igen 
efter sommeren 2021.  

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Generelt ser det rigtig godt ud. Det er dog ærgerligt at det positive resultat kommer på 
baggrund af mindsket aktivitet. 
 
Hvorfor er der ikke budgetteret med 10.000 til grunde, som der plejer? 

- De 10.000 udgør ejendomsskat på tre grunde. Der har ikke været en opmærksomhed på 
at det udgør en fast udgift. 

 
Der bør være en note omkring indtægten fra lukkede kredse. 
 
HB tog udkast til årsrapport og budgetopfølgning til efterretning. 
Der var følgende ønsker til ledelsesberetningen. 

- En note omkring indkomst fra lukkede kredse. 
- En tilføjelse af fast udgift på 10.000 til grunde. 

 
2.14 Bedre økonomi for FDFs hovedkontor D 100 PJ x 
 Der diskuteres mulige senarier på baggrund af rapport fra eksternt rådgivningsfirma. 

 
Orientering: 
PJ orienterede 

- Der er udarbejdet en potentialeanalyse på baggrund af ønsker fra sidste HB-møde. 
- Fokus, både i sagsarket og i potentialeanalysen, er fortsat driftsøkonomien. 
- Der er stadig ikke taget stilling til aktivitetsdelen. Dette gøres i maj. 
- Potentialeanalysen kan ses som en øgning af kompleksiteten, men den er også en 

perspektivering til vores egen rapport.  
- Den peger på at der er nogle udfordringer, i forbindelse med alle scenarier. Der er dog 

to scenarier, som væsentligt forbedrer driftsøkonomien. Disse er nævnt i bilaget under 
Ledergruppens indstilling. 

- Der er i bilaget en beskrivelse af tilbagemelding på spørgsmål fra sidste HB-møde. 
Disse blev gennemgået. 

- Der er blevet opstillet seks forskellige scenarier i bilaget. Ledergruppen anbefaler ikke 
at gå videre med scenarie 4, 5 eller 6. 

- DEAS estimerer at ejendommen minimum skal renoveres for 38 mio. Til sammenligning 
vurderede EDC at der var behov for 10 mio. 

- Scenarie 1, 2 og 3 blev gennemgået. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Til den årlige udgift, ved køb af anden ejendom kommer der vel både forbrug og andre 
driftsudgifter? 

- Ja, det er korrekt. 
 
Er det korrekt antaget, at der ved et salgsscenarie også er brug for renovering? 

- Vurderingen fra EDC er baseret på ejendommens nuværende stand. Med det in mente, 
vil en renovering af ejendommen kunne øge salgssummen. 

 
Har der været dialog med DEAS omkring tagetagen? 

- Det har der ikke været, men det er noteret. 
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I scenarie 1 og 2 er der vel kun tænkt kontorbrug og ikke aktivitetsplads? 

- Der er behov for cirka 450 kvm til kontor, mødelokaler osv. Det efterlader plads til 
aktivitet, men dette er der ikke taget stilling til endnu. 

 
På plantegningen står der bla. Butik. Hvor kommer det fra? 

- Det skal ses bort fra. Det er en misforståelse og en gammel tegning. 
 
Vil det give ordentlige rammer for vores medarbejdere, kun at have kælderen og stuen? 

- Der henvises til standardbehovet for 450 kvm til kontor mv. Der er ikke taget stilling til 
yderligere i den forbindelse. 

 
38 mio. er rigtig mange penge. Det overstiger næsten den vurdering vi har fået på bygningen. 
Det kan være svært at vide, om vi kan realisere de 38 mio vi investerer. Det er en stor risiko. 
 
Der vil være en stor likviditetsudfordring, hvis vi låner så mange penge. Det vil der skulle tages 
højde for i fremtidige beregninger.  
 
Det har været en stor øjenåbner, at vi har indskrænket markedet af potentielle lejere meget, 
ved ikke at vedligeholde. Det er uvist om vi ved en renovering for eksempelvis 10 eller 12 mio, 
rent faktisk udvider markedet for potentielle lejere. 
 
Er 38 mio DEAS bedste bud? Hvad ligger der imellem de 10 mio vi har fået bud om før og de 38 
nu? 

- Der er et mellemtrin, i og med vi har fået begge skøn. Det er dog ikke klart hvad der 
ligger i mellem. 

 
Ved lån af de 38 mio. Hvordan vil vores drift så blive påvirket? 

- Dette er belyst i skemaet under scenarie 2. 
 
Der blev taget en debat to-og-to 
Opsummering fra pardebatten: 
Det er enormt svært at have en samtale om så mange penge, når man ikke ved hvad man kan 
få, alt efter hvor meget man vil investere.  
 
Hvis vi bruger så mange penge på en investering, vil det så også afføde et øget behov for 
aktivitet? 
 
Hvis vi sælger eller udlejer mange af etagerne, er det så stadig Rysensteen? 
 
Der er en central debat omkring hvor man vil placere sine penge. Hvilken risiko vil man vælge? 
 
Den mulighed hvor vi sælger halvdelen af bygningen fra efter en renovering, er svær at se sig 
selv i.  
 
38 mio er desværre nok et realistisk tal, som er svært at se sig selv i. 
 
3. salen af Rysensteen er allerede udlejet til anden side. Det har ikke været et stort 
identitetstab for FDF. 
 
Der er en nervøsitet omkring det at sælge og investere i værdipapirer, i det nuværende marked.  
 
Yderligere kommentarer og spørgsmål: 
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Det er bekymrende at læse i DEAS rapport, hvordan vores sikre investering i bygningerne falder 
i værdi, så længe vi ikke vedligeholder dem. 
 
Der blev ytret en holdning om at sælge Rysensteen og investere midlerne i en anden bygning, 
for at undgå usikkerhederne på aktie- og obligationsmarkedet.  
 
Det er centralt at vurdere om et halvt Rysensteen, stadig er Rysensteen. 
 
Vi bør bede DEAS om at tage et skridt nærmere scenarie 2 og 3. 

- At gå det spadestik dybere er der behov for uanset. Vi bliver nødt til at have afsøgt 
muligheder for at blive i Rysensteen. 

 
Det er korrekt at vi ikke er sat i verden for at være udlejere, for at forvalte kapital og lignende. 
Det er dog sådan, at vi bliver nødt til at få penge et sted fra, for at kunne udleve vores formål. 
 
Det vil godt kunne betale sig at investere i ejendommen, inden et eventuelt salg. Der vil derfor 
sandsynligvis være en renovering vi skal gennemgå uanset. 
 
Beslutning: HB besluttede at arbejde videre med følgende scenarier 

- Der bedes om en yderligere afdækning af scenarierne for at blive på Rysensteen. Dette 
gælder både leje og frasalg af etager.  

- Der opbygges en case omkring et salgscenarie, hvor de frigjorte midler benyttes til 
afbetaling af gæld og investering i ny bygning. 

 
2.15 55°NORD Generalforsamling B 30 RAP x 
 Afstemme hvem der ønsker at deltage i Generalforsamling 30. marts 2022 i Nyborg. 

Drøftelse af forventet regnskab. 
 

Beslutning: HB besluttede, at forretningsudvalget deltager i mødet. Resten af HB melder ind via 
mail, om de har mulighed for at deltage.  
 
2.16 Landslejr 2022 Status O 45 SS  
 Landslejrchefen giver orientering om tilmelding og planlægning. 

 
Orientering 
SS orienterede: 

- Der blev givet et indblik i antallet af tilmeldinger. De buldrer afsted. 
- Vi har fortsat flere tilmeldte til dette års Landslejr, set i forhold til samme antal dage 

inden sidste deadline.  
- Økonomifølgegruppen holder øje med tallene og tilpasser budget. 
- Der har været forpersonsmøde på Midtsjællands Efterskole. En glædelig nyhed er, at 

der er fundet forpersoner til alle Landslejrens udvalg. 
- Der er fundet landskabsforvaltere til alle landskaber, på nær ét. Et medlem af LLU 

følger situationen tæt.  
- Det er centralt for LLU, at de medarbejdere der bor i medarbejderområde, også føler at 

de er en del af en lejr. 
- Nikoline Lund er trådt ind i udvalget. Hun er blevet taget rigtig god imod. Hun varetager 

kontakt til lejrbål og lederrevy. 
- På nuværende tidspunkt er der cirka 300 medarbejdere tilmeldt. Det er lavere end det 

burde være. 
- Medarbejderudvalget har været udfordret i deres proces. Der er derfor blevet skåret til i 

deres opgaveportefølje. 
- Der er stor kamp om medarbejdere, især inden for fagspecifikke områder såsom 

sygeplejersker eller beredskab. 
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- Der er lavet et tiltag om en kortere Landslejr, for at imødekomme dette behov, for 
specifikke medarbejdergrupper. 

- I den forbindelse har jobbørsen fået en layoutmæssig opdatering. 
- Forberedelsesmaterialet er sendt ud til alle kredse. 
- Ugen efter påske bliver der holdt forberedelsesweekend i ekspeditionerne. 
- Først i juni bliver der udsendt en ’holdledermanual’, til alle holdledere, som beskriver 

kredsens individuelle program.  
- ’Fritiden’ på lejren bliver tilpasset i forskellige tempi. Dette gør at der kommer et bedre 

flow i lejren og giver deltagere mulighed for at opsamle energi. 
- I det nuværende arbejder fylder risikovurderinger, en hel del. Dette er der en frivillig 

forperson, der står i spidsen for. 
- Hele Danmarks Familieklub byder ind i programmet med to initiativer.  
- Det er under vurdering, hvad lejren kan gøre for flygtningebørn der kommer til 

Danmark. 
- Det har været svært at finde personer til de store og betydningsfulde opgaver. 
- Der er én Landslejrforsendelse tilbage, med armbånd og mærker. Den skal sidde ’lige i 

skabet’ og bliver fulgt meget tæt! 
 
Kommentarer og spørgsmål 
Stor tak for det gode oplæg og den fine onboarding. Vi skal ikke været bekymrede over 
tilmeldingen. Den enkelte deltager skal nok få følelsen af at være en del af en stor lejr. Vi ser 
en Landslejrchef, der er rigtig god til at holde humøret højt. 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
2.17 Landslejr 2022: HBs eget program og arbejde B 15 RAP  
 Status ved UV. 

 
Orientering 
UV orienterede 

- Der er en god dialog med LUDO-udvalget. De vil gerne have input fra HB. 
- HB forestiller sig primært at byde ind omkring strategien. 
- Til næste HB-møde kommer der en plan, HB kan skrive sig på. Det er endvidere også på 

næstkommende møde, der bliver ’slået søm’ i det endelige program.  
- Det er svært at lægge, eksempelvis debatter, når man ikke kender rammen. 

 
2.18 Mærkeudvalget fremlægger evaluering af 

mærkerne 
D 45 ABV  

 HB modtager den evaluering som Mærkeudvalget har lavet.  
  

Orientering 
Thomas Hundebøll fra mærkeudvalget kom på besøg og fremlagde først mærkestrukturen og 
dernæst mærkeevalueringen.  

- Der blev givet en kort overflyvning på mærkernes historie. 
- Fokusset for mærker er blevet flyttet fra først aktiviteter, sidenhen færdigheder, over 

til oplevelser. 
- Mærkeevalueringen har ikke haft en særlig høj responsrate. De statistiske elementer 

skal derfor tages med visse forbehold. Til gengæld kan de skriftlige udsagn benyttes. 
- Omkring 2/3 af respondenterne har erfaring med de nye mærkebeskrivelser.  
- Der er brede holdninger til mærkebeskrivelserne, der opleves dog en generel 

efterspørgsel på flere mødeidéer.  
- Hvad angår den ønskede brug af mærker, bærer besvarelserne præg af en vis grad af 

nostalgi. 
- Man kunne med fordel binde mærkebeskrivelsen og mødedatabasen sammen. 
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- Respondenterne oplever ikke en lige så tydelig progression i mærkerne. 
- Der er en efterspørgsel på ’at kunne give noget videre’. Så ledere kan give oplevelser de 

selv har haft videre til børnene. 
- Der er et forslag om at lave en ’mærkemappe’, lignende M&L mappen. 
- For mange giver tallene og progressionen desværre ikke rigtig mening. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 
Der blev givet en stor tak til Thomas, som har arbejdet med mærkerne de sidste fem år. 
 
Er der kun spurgt ledere, eller også børn? 

- Der er kun spurgt ledere. 
 
Der er en fornemmelse af at FDF har lavet et mærkesystem, som deler forbundet i to. 
 
HB føler at de har fået et rigtig godt redskab i undersøgelsen, som der skal tages en senere 
debat på baggrund af. 
 
Mange har søgt efter aktivitetsbeskrivelser i mærkerne. Det er vi kommet til at tage fra dem. 
 
Det er godt at se, at der er nogle ting vi ikke er i mål med, men at der ikke er en stor 
utilfredshed. 
 
HB takkede udvalget mange gange for den fine rapport og tog orienteringen til efterretning. HB 
genoptager drøftelsen på et kommende møde. 
 
2.19 LM20-dirigenter O 5 RAP  
 Status på opfordringer. 

 
RAP gav en status på, hvilke potentielle dirigenter, som er blevet opfordret. 
 
3.0 Faste punkter     
3.1 Ledelsesorientering O 10 RAP x 
 Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste nyhedsbrev er vedlagt som 

bilag. 
 

RAP orienterede 
Det kan godt mærkes at vi spiller på fuld plade med Nyt medlemssystem, Rysensteens 
økonomi, Kredsundersøgelse, Kommunikationsændringer og ikke mindst Landslejr. Det lykkes 
fordi der er et godt hold medarbejdere. De arbejder sammen på tværs og den gode kultur blev 
også bekræftet på et fælles medarbejderinternat i februar. 
 
Efter HBs sidste møde er BLUZ+FLUX sat på pause. Det har ikke givet kritiske røster i 
redaktionerne.  
 
Receptioner: Der afholdes afskeds-/velkomstreception på Silkeborg Højskole 4. april. 
Baptisterne har også inviteret til deres landsmøde. RAP udsender invitationer. 
 
Ekstern: Friluftsrådet skal have ny formand.  
 
3.2 Referat fra seneste FU-møde O 10 JHK x 
 Referat fra møde i forretningsudvalget den 24. februar 2022 er vedlagt som bilag. 

 
Der blev spurgt ind til FUs drøftelse om ikke at invitere hele Arenaen til et HB-møde i 
august/september. Pt. afventer HBs behandling i maj omkring udvikling af Arenaen. HB-
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møderne i august/september har mange punkter op mod landsmødet, så en anden mulighed 
for at mødes med Arenaen er at gøre det på en anden måde end via et HB-møde. 
 
3.3 Næste møde B 10 RAP  
 Opsamling på dette HB-møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet med henblik 

på næste HB-møde. 
 

RAP orienterede om punkter til næste møde. 
 
3.4 Eventuelt O 10   
 
AKB: Der skal samles en kommission omkring liturgidebatten. FDF byder ind med 
repræsentanter.  
 
5.0 Kommunikation efter HB-mødet B 10 RAP  
 Koordinering af hvilke historier og kommunikationshandlinger der skal laves på 

baggrund af mødet. 
 

Lise står for kommunikation efter mødet. 
 


