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Sæt kryds Type Ansvarlig Sagsark offentlig på FDF.dk 
 Orientering (O) 

ABV/JHK  Ja X Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.05 HB-Møde: november 2021 

Debat om administrative greb ved kredslukninger 

RESUMÈ 

 
HB skal drøfte forskellige perspektiver på mulige administrative greb der kan være, for at 
en kreds kan lukkes.  
Der er i sagsfremstillingen en redegørelse for problemstillingen ved at flere kredse bør luk-
kes, men at enten ikke kan eller vil.  
Der er også forskellige cases og spørgsmål, som HB skal drøfte ud fra.  
 

 

 
HB drøfter emnet 
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SAGSFREMSTILLING 

Indledning 
I FDF har vi kredse, som burde lukkes, men som ikke kan eller vil lukkes. ABV og JHK har 
estimeret, at der de seneste tre år har været anvendt 100-200 timer af ansatte ressourcer 
på at få lukket kredse, hertil kommer de mange timer som andre frivillige har brugt for at 
hjælpe til med en svær lukning.  
Det er en situation som ledelsen ønsker debatteret af HB af en årsag; vi ønsker at bruge 
langt færre timer på kredslukninger i fremtiden.  
 
Hvorfor bliver en kreds ikke lukket? 
I langt de fleste situationer hvor en lukning er den eneste mulighed, vil der tidligere have 
været et eller flere forløb, hvor man har arbejdet for at udvikle kredsen i samarbejde mel-
lem frivillige og ansatte. Dette har man så måtte sande ikke kunne lade sig gøre.  
 
Derfor står parterne i en situation, hvor kredsen er reduceret til få voksne medlemmer med 
lokale forpligtelser eksempelvis i form af ejendomme. Kredsen har dog stadig også forplig-
telser i form af dem der er defineret i FDFs vedtægter: 
 
d. Kredsbestyrelsen skal opfylde de forpligtelser, som den har påtaget sig ved kredsens op-
tagelse i landsforbundet i henhold til overenskomsten og efterkomme de beslutninger, som 
træffes af landsmødet og hovedbestyrelsen. 
 
Alle kredse har: 

⁃ Pligt til at arbejde for at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus, (ved-
tægterne § 2) 

⁃ Pligt til at sikre indbetaling af (minimums)kontingent til FDF (vedtægterne § 4 og § 8, 
stk.7 nr. b og c) og  

⁃ Pligt til at indsende regnskab til landsforbundet hvert år inden den 15. marts i det ef-
terfølgende år. 

 
I FDF har vi lukninger af kredse der forløber lige efter den procedure, der er for kredsluk-
ninger. Der kan også være mange følelser på spil, men her har bestyrelsen erkendt at det 
er udfaldet. Kredsen må lukkes og det bliver gjort.  
 
De situationer som dette bilag gerne vil beskrive omhandler situationer hvor pligterne ikke 
er opfyldt gennem flere år, herunder især den første pligt, og hvor landsforbundet ønsker 
at indgå i dialog med kredsens parter om en lukning. Her kan vi enten blive mødt af stor 
modstand mod lukning, og i visse tilfælde kan vi slet ikke få kontakt med dem. Eller også 
står vi den situation, at der ikke er nogle tilbage i kredsen til at lukke den.   
 
Hvad siger vedtægterne om en kredslukning: 
Det er nogle svære sager, som er forskellige fra gang til gang, men de har alle det til fælles, 
at vi som ansatte ikke har nogle greb til at hjælpe processen videre. FDFs vedtægter defi-
nerer ikke nogle muligheder og det gør overenskomsterne mellem kreds og landsforbund 
heller ikke. Der er ikke mulighed for at andre personer eller enheder end kredsen kan ned-
lægge kredsen.   
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I FDFs vedtægter står det beskrevet at:  
 
10. Kredsens udmeldelse af landsforbundet kan finde sted, når det på to bestyrelsesmøder 
med mindst 14 dages mellemrum er besluttet af mindst 2/3 af samtlige medlemmer af 
kredsbestyrelsen og herefter er godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter forholdet til lands-
forbundet ordnes i henhold til overenskomsten.  
 
11. Ved iværksættelse af en lukkeproces skal kredsbestyrelsen udfylde en statusopgørelse i 
samarbejde med landsforbundet. Hvis statusopgørelsen viser underbalance eller utilstræk-
kelig likviditet til at betale al gæld, tager forbundskontoret straks initiativ til at orientere 
kredsens kreditorer herom. 
 
§ 6 Kredsens ophør  
Ophører en kreds med at eksistere som forening ordnes økonomiske forhold m.v. i forhold til 
den indgåede overenskomst med landsforbundet.  
 
 
Hvorfor lader vi dem ikke være 
I FDF har der i en periode for ca. 10 år tilbage været mindre fokus på kredslukninger, og 
dette har resulteret i, at kredsene faldt endnu mere ud af landsforbundets, lokalsamfundet 
og kredsens egen bevidsthed. De oprydningssager der er tilbage fra den tid er nogle af dem 
der tager længst tid, da alt skal graves frem, og dokumenteres på ny (eksempelvis overfor 
banker). Dette kræver store ressourcer, også hos ansatte.  
Udover ressourceperspektivet, så er der også utilfredsstillende at have materiel med FDFs 
navn og logo som bliver skæmmet af vejr og vind uden at vi kan gøre noget ved det.  
Det tredje perspektiv er, at vi med kredsstartsprojektet ønsker at betræde og indtage for-
skellige områder, herunder også nogle af dem hvor der er i princippet er en kreds. Så vil vi 
gå på kompromis med en kultur om et sogn = én FDF kreds.  
 
Dette er jo ikke et nyt fænomen, og der har i årevis været fundet en løsning i praksis såsom 
indsættelse af ansatte i kredsens bestyrelse, så banken vil overdrage konti, og man kunne 
få lukket sagen. Vi vil dog gerne drøfte om der kan være tiltag, som er mere etiske, og så vi 
kan hjælpe kredsene, før der ikke er flere tilbage vi kan spørge.  
 
Men vi lader os nogle være. Det er dem, vi har god kontakt med, og hvor vi gang på gang til-
lader også at henvende os med et udviklingsperspektiv, så der kan komme børn og unge 
med.  
 
Hvordan er dette udformet hos andre organisationer 
Vi har undersøgt vedtægterne hos de organisationer, vi oftest sammenligner os med (KFUM, 
KFUM/KFUK og DDS), og de har alle en vedtægtsformulering om at kunne ”nedlægge en en-
hed” i deres vedtægter. I bilaget fremgår formuleringer fra de tre organisationer.  
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Eksempler på kredse der ikke kan eller vil samarbejde om lukning 
 
FDF X11 
Kredsen har ikke haft børnemedlemmer det seneste årti, og har ikke ønsket at arbejde med 
landsforbundet om at udvikle kredsen. Kredslederen har flere gerne proklameret ved tele-
fonisk henvendelse at vedkommende gerne vil lukke kredsen, men trods det at lukkepapi-
rerne efter aftale er fremsendt af flere omgange er disse ikke blevet returneret. Kredslede-
ren er den eneste der er tilbage i kredsen. Kredsen ejer fortsat et mindre kredshus i lokal 
området og en naturgrund på Sjælland. Landsforbundet er blevet kontaktet af flere virk-
somheder og offentlige instanser angående kredshuset, grundet dårligt vedligehold, vand-
skade og skadedyr. Nu har den lokale kommune besluttet at rive kredshuset ned.  
 
FDF Y10 
I denne kreds udgøres bestyrelsen af en bestyrelsesformand og en kasserer. De to vil ikke 
afholde årsmøde og de vil ikke bruge af de økonomiske midler i kredsen. Nu er kredsle-
delse og flere af lederne stoppet, da de ikke kunne se hvordan de skulle udvikle kredsen 
uden opbakningen fra bestyrelsen og økonomiske midler. Børnemedlemstallet er for ned-
adgående.  
 
FDF U13 
Kredsen er beliggende i et område uden børn og der er ikke udsigt til, at der flytter familier 
til området. Kredsen består af nogle voksne som bidrager i høj grad med at udbyde børne-
aktiviteter i det lokale netværk, men har altså ikke selv nogle børnemedlemmer.  
 
FDF T20 
Kredsen består af ét voksent medlem, og der har ikke været børnemedlemmer de sidste 5 
år. Den voksne har svært ved at afslutte sin tid i FDF, og trods det, at andre frivillige har 
tilbudt deres hjælp i form af at indgå i bestyrelsen, så kredsen kunne lukkes, så har han 
fået forpurret det meste, og der er nu ingen bestyrelse igen.  
De økonomiske forpligtelser vedbliver men der er ingen likviditet til at betale. Kredsen ejer 
et kredshus med tilhørende grund.  
 
FDF S31 
Kredsen har to voksne medlemmer tilbage men ingen børn eller unge. De har ikke nogle 
forpligtelser hverken i fysisk form af ejendomme el.lign og heller ingen andre forpligtelser.  
De ønsker bare ikke at lukke. Der er få likvide midler tilbage, som årligt betaler en del af de 
tilbageværende voksnes kontingent. 
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Proces på dette møde 
 
Vi drøfter ovenstående cases i mindre grupper, udfra følgende spørgsmål.  
 

• Hvilke overvejelser gør du dig ift. emnet, når du læser disse cases? 
• Hvilke pligter (eller andre dele af FDFs vedtægter) bør vægte højest i disse sager? 
• Hvilke problematikker kunne du se ved en vedtægtsformulering, som gav andre end 

kredsen lov til at nedlægge kredsen? 
 

 
Der vil efterfølgende være en fælles opsamling.  
 
Den videre proces 
Der vil være en opsamling på det kommende FU møde om der er grundlag for at arbejde 
videre og i såfald i hvilken retning.  

BILAG 

Bilag 1: Vedtægter fra andre organisationer 


