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

RAP  Ja  Debat/tema (D) 
X Beslutning (B) 

Punkt: 2.09 HB-Møde: Oktober 2021 

Rapport om økonomi for FDFs hovedkontor 

RESUMÈ 

Efter FDF Landsmøde 2020s vedtagelse om at se på økonomien for FDFs hovedkontor, 
nedsatte HB en arbejdsgruppe til lave et oplæg, der beskriver Rysensteens driftsøkonomi 
samt beskriver forskellige scenarier for FDFs fremtidige hovedkontor. Arbejdsgruppen har 
nu lavet en rapport med tilhørende beregninger. Begge dele er med som bilag. På HB-mø-
det giver repræsentanter fra arbejdsgruppen en kort introduktion til hovedscenarierne og 
der være mulighed for, at HB kan stille spørgsmål. Rapporten forventes læst inden mødet. 
 
Forretningsudvalget har sammen med formanden for arbejdsgruppen (Søren Rejkjær 
Svendsen) afstemt en proces for mødet, denne er beskrevet nedenfor i sagsfremstillingen. 
Oplægget er, at der på dette møde ikke træffes en endelig beslutning eller udelukkelse at 
mulige scenarier. Der handler om at starte en samtale og finde frem til områder, der øn-
skes undersøgt mere konkret i forhold til at kunne træffe beslutning senere.  
 
Åbenhed 
Punktet behandles lørdag den 2. oktober 2021 kl. 10.00 – 12.00. Dette tidspunkt annonceres 
mandag op til mødet i nyheden om HB-mødet på FDF.dk og Facebook. Der vil også vil være 
link til dette sagsark inkl. bilagene. På HB mødet kan man komme og overvære fremlæggel-
sen og debatten. Gæster (udover arbejdsgruppen) har ikke taleret, da det er HBs egen be-
handling. 
 
Øvrige bemærkninger: 
Bevæggrunden for arbejdet med blandet andet at se på økonomien ved FDFs ejendomme 
er, at landsforbundets samlede driftsbudget over tid er udfordret. På HBs møde til novem-
ber fremlægger bestyrelsen for Sletten en masterplan, der rækker flere år frem. På HBs 
møde i januar 2022 vil der værre et større fokus på de kommende års budgetter. På det 
møde vil en kvalificeret drøftelse af den i rapporten omtalte mulighed for anvendelse af 
værdistigninger også kunne tages. 

INDSTILLING 

 
1. HB modtager orientering fra arbejdsgruppen  

og kan stille spørgsmål til rapporten. 
 

2. HB drøfter hvilke områder man ønsker yderligere uddybning på  
inden beslutning om fremtid for hovedkontoret kan træffes. 
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SAGSFREMSTILLING 

PROCESS PÅ HB-MØDET 
 
10.00 Fremlæggelse ved arbejdsgruppen (25 min) 
 
10.25 Mulighed for spørgsmål fra HB til indholdet i rapporten (30 min) 
 
10.55 Introduktion til debat og gruppedeling (5 min) 
 
11.00 Debat i 3 HB-grupper (20 min) 

Nedenstående tabel medbringes i print ud i grupperne. Der arbejdes lodret med 
tabellen, så man taget et scenarie ad gangen. Et medlem af ledergruppen tager re-
ferat og styrer tiden. Et HB medlem fremlægger. 

 
Hovedscenarier: 

 
Spørgsmål: 

Behold  
Rysensteen 

Udlej  
Rysensteen 

Sælg  
Rysensteen 

 
1. Er det et scenarie man kan 
se en potentiel økonomisk 
fremtid i? 
 
 
 

   

2. Hvis scenariet skal belyses 
mere ift. at kunne træffe be-
slutning, hvad er der så brug 
for af konkret informa-
tion/baggrund/tilbud/bereg-
ninger? 

   

Øvrige noter fra debat 
 
 
 

   

 
11.20 Plenum opsamling på debat (40 min) 

De 3 gruppers arbejde fremlægges. Først gennemgås spørgsmål 1 vandret for at af-
dække om der er en fælles retning i hovedscenarierne.  
 
Herefter gennemgår spørgsmål 2 for de scenarier der mest potentiel retning i. Det 
er vigtigt at blive konkret og afgrænsende på hvilke bestillinger der gives af HB. 
 
Dorte Fog fremlægger konklusion (hvis muligt). Ellers gøres dette senere på HB-
mødet, så en pause kan bruges til yderligere afklaringer af HBs ønsker. 

 
12.00 Punktet er slut 
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BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
0. Rapport fra Arbejdsgruppe 

 
1. Kommissorium for Projektgruppen vedr. bedre økonomi for FDFs hovedkontor  

(Omtalt som bilag 1 i rapporten) 
 

2. Økonomiske beregninger til Rapporten (EXCEL-format) 
(Omtalt om bilag 2 i rapporten)  


