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Kære Landsmødedeltager
Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16.
november 2008.
I dette hæfte ﬁnder du dagsorden for Landsmøde 2008 og diverse bilag, inkl. aftryk af regnskaberne for
2006 og 2007. Du vil også kunne ﬁnde materialet på landsmødets hjemmeside www.FDF.dk/lm2008

Medbring også
Sammen med dette hæfte skal du huske at medbringe to numre af FDF Lederen, nemlig nr. 6, oktober 2008
(Hovedbestyrelsens beretning samt handlingsplanen) og nr. 7, november 2008 (præsentation af kandidater
til Hovedbestyrelsen).

Husk at indsende fuldmagter
En del observatører får fuldmagter fra andre kredse – husk at få indsendt disse til Forbundskontoret hurtigst muligt, læs mere om hvordan du gør på landsmødets hjemmeside www.FDF.dk/lm2008

Deltagerbrev
I uge 45 vil alle landsmødedeltagere modtage et deltagerbrev med alle de praktiske oplysninger. Vi udsender det så vidt muligt pr. mail.

Landsmødedebat i kredse og netværk
Som landsmødedeltager har du en vigtig opgave allerede nu. Du bør være med til at sikre, at landsmødets emner bliver diskuteret på leder- og bestyrelsesmøder i kredsen samt på netværksmøder, forud for
landsmødet. Kun på den måde bliver debatten bred og åben.

Netværkenes eller landsdelenes eget møde
Ligesom de foregående år er der sat tid af til et ”Netværkenes eller landsdelenes eget møde”. Denne
gang bliver det igen fredag aften fra kl. 22.30. Mødet planlægges og disponeres af landsdelene selv, og er
tiltænkt debat i et mindre forum om fx landsmødets emner. Men også som en lejlighed til at mødes med
HB-medlemmer og -kandidater.

Giv et bidrag til Salam
FDF har forlænget sit internationale samarbejde med Egypten indtil sommer 2009. Det betyder, at danske
FDFere kan blive endnu klogere på Egypten og omvendt. Den kommende periode vil stå i miljøets og venskabets tegn i forsøget på at gøre Egypten til et renere og sjovere sted at leve. Giv et bidrag til det gode
samarbejde. Send kuverten rundt til fx bestyrelsesmøder og lederrådsmøder. På forhånd tak.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Forbundskontoret
Morten Frouvne Vincentz
Administrationschef
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BILAG TIL PUNKT 2.1.
FORSLAG OM UNGDOMSREPRÆSENTANTER PÅ DETTE LANDSMØDE
Forslag:
Med virkning fra dette landsmøde:
§ 18 1 e: På landsmødet 2008 deltager to ungdomsrepræsentanter fra hver landsdel med tale- og stemmeret.

Begrundelse:
På sidste landsmøde blev et forslag om ungdomslandsmøde vedtaget. Den vedtagne tekst lød således:
Der afholdes ungdomslandsmøde i foråret 2008 - evt. på Sletten. Målgruppen er unge i FDF i alderen 13 til
og med 18 år. Hver kreds kan deltage med ﬂere deltagere, som til sammen har 2 stemmer. HB deltager med
min. 2 repræsentanter, der har taleret.
Ca. et halvt år forud for ungdomslandsmødet nedsætter Landsforbundet en styregruppe som sammensættes
af repræsentanter fra ungdomsråd, landsdelsledelser og Hovedbestyrelse. Styregruppen indsamler forslag til
debatpunkter og beslutningsforslag til dagsordenen fra landsdelenes ungdomsråd. Landsforbundet udarbejder ligeledes et kommissorium for arbejdet i styregruppen. Styregruppen står ligeledes for den praktiske
afvikling af landsmødet, som udover selve mødet også indeholder events – f.eks. foredrag, underholdning,
natløb m.v.
Ungdomslandsmødet kan komme med resolutioner, udtalelser og forslag til punkter i forbindelse med det
ofﬁcielle Landsmøde i november 2008. Ungdomslandsmødet udpeger ligeledes 2 repræsentanter fra hver
landsdel til det ofﬁcielle Landsmøde.
På Landsmødet 2008 har repræsentanterne forsøgsvis både tale og stemmeret. På mødet behandles om
ungdomslandsmødet skal gentages i næste landsmødeår og om ungdomsrepræsentanterne permanent skal
have tale- og/eller stemmeret.
Da deltagelsen i Landsmøde med tale- og stemmeret er en del af grundloven, foreslås landsmødet at
bekræfte dette som forsøg ved dette landsmøde.
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen

BILAG TIL PUNKT 3.2.
ORIENTERING FRA SKOLERNE
BERETNING FRA SILKEBORG HØJSKOLE
Elever og højskolens udfordring
I dette efterår ﬁk eleverne ved en morgensamling mulighed for at byde ind på, hvad de tænker om et højskoleophold. Svarene er ikke til at tage fejl af. Eleverne forventer sig noget. Både af sig selv og af lærerne.
Selvfølgelig ønsker de at kvaliﬁcere sig på det synlige og direkte faglige plan, men de er sig fuldt bevidste,
at de også ønsker at udvikle de kompetencer, der udfolder sig på et mere usynligt plan:
- i evnen til reﬂeksion, til at tænke i helheder
- i erfaringer, kendskab til egne evner og ressourcer
- i evnen til samspil og medleven
- i råstyrke, selvtillid og engagement.
Derfor er det vigtigt, at vi på Silkeborg Højskole i den almindelige hverdag fastholder et læringsbegreb, der
respekterer og værdsætter det umålelige, det ubegribelige og det uhåndterbare i tilværelsen.
Uddannelse er vigtig. Viden er vigtig, men det er dannelsen, der skaber eftertanken og reﬂeksionen. Det er
der, Silkeborg Højskole skal være.
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Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark har lavet en stor undersøgelse, og den siger entydigt: Unge vil på
højskole for at gå på højskole. Altså at højskolen er noget i sig selv og ikke kun lappeskrædder for huller i
det formelle uddannelsessystem.
Vores elever skal lære, at det væsentligste i livet, når det kommer til stykket, handler om
noget, vi ikke kan planlægge. Noget, vi ikke kan sætte i system. Noget, vi drømmer om. Noget, der ikke
stemmer og ikke er succes, men at livet alligevel ikke vælter af den grund. Det er vel i sidste instans det,
at livet ikke er glat, men komplekst og udfordrende, der får os op af stolen i en tro på, at verden lader sig
bevæge. Og i dette syn på tilværelsen føler vi os klart i familie med FDFs værdigrundlag.

Silkeborg Højskoles lange og korte kurser
I skoleåret 06/07 havde Silkeborg Højskole et pænt årselevtal på 98 og i skoleåret 07/08 på 96, hvilket
giver mulighed for et bredt fag- og aktivitetsudbud – og en fornuftig økonomi.
Vi har i det forløbne skoleår haft 2 ekstra elevoptag, hvilket tydeligt afspejler regeringens ønske om ”hurtigt igennem”. Det er en balance for os, idet et langt forløb giver mest arbejdsro og også tid til, at eleverne
kan komme i dybden og mærke, at noget rykker, men den slags idealer må jo nødvendigvis altid ”være i
samtale” med mulighederne for at have en økonomisk fornuftig belægning.
Vi har gennem de sidste par år valgt at styrke vores kommunikation og markedsføring. Realiteterne i dag
er, at der er en voldsom kamp om de unges opmærksomhed, og vil man have sit budskab igennem kræves
der et vedholdende arbejde. I dette efterår udkommer en ny brochure og en redigeret hjemmeside.
Silkeborg Højskole har valgt at arbejde med feltet ”Sundhed, motion, livskvalitet og naturoplevelser”, fordi
vi mener, at det er en påtrængende samfundsopgave, og fordi vi tror, at vi netop hos os har særligt gode
muligheder for at møde elever og kursister med et kvalitetstilbud.
Vi har søsat et lederuddannelsesprojekt ”Projektnavigatør” i samarbejde med FDFs Hovedbestyrelse og
landsdele. I de første 3 semestre ﬁk vi kun 3 elever, men i dette efterår har vi via økonomisk hjælp fra
Hovedbestyrelsen et hold på 9 projektnavigatører. Målet er, at disse unge via deres højskoleophold skal
have en bred almen lederuddannelse, samtidig med at de forbereder et projekt, som kan komme landsdele
og landsforbund til gode. Vi oplever, at det giver dyb mening, at landsforbund og højskole på denne måde
samarbejder om lederuddannelse, og vi har et stærkt ønske om at fortsætte denne linje i fremtiden.
Silkeborg Højskoles korte kurser har været særdeles velbesøgte, og vi er rigtigt glade for disse kurser, fordi
de er med til at sætte Silkeborg Højskole på landkortet. Men når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at
det er i de lange kurser for unge, at vores sjæl ligger og skal ligge.

Personale
På lærersiden har vi reduceret gennemsnitsalderen betragteligt inden for de sidste par år. Vi har sagt
farvel til Erik Lindebjerg, som har været lærer på Silkeborg Højskole i 33 år. Til Leif Rasmussen efter 31 år.
Sidste sommer rejste Jens Maibom efter 17 år. Og lige nu er vi i den situation, at Flemming Johannsen,
friluftslærer, og Johannes Neergaard, musiklærer, begge har et års orlov m.h.p. at afprøve nye jobmuligheder. De har været lærere i henholdsvis 14 og 13 år.
Vi har som nye lærere ansat Jonas Møller som lærer i litteratur og ﬁlosoﬁ. Ole Rahbek til at undervise i
politik og sociologi. Jan Lundum til kunst. Jørgen Erik Schou til friluftsliv og Marianne Legarth til musik.
Der er ingen tvivl om, at det kan mærkes, når tilsammen 108 års erfaring og højskolesjæl går ud af døren
inden for kort tid, men når jorden måske ryster, men ikke slår revner, så skyldes det dels, at vi har fået
nogle fagligt dygtige lærere, men også lærere, der vil være højskolelærere. Vi glæder os over, at når der
opstår store huller efter de gamle, så fyldes alle hullerne ganske vist ikke ud, men til gengæld viser der sig
nye muligheder, og der gøres nye landvindinger.

Samarbejde mellem landsforbund og højskole
Hovedbestyrelsen har i den forløbne periode udpeget Steen Jonsson Agger til skolens bestyrelse, og
Steen er efterfølgende blevet valgt til formand efter Helge Andersen.
I det forløbne år har højskolens bestyrelse sat fokus på ”højskolen og landsforbundet” for at fastholde
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fokus på, hvor landsforbundet og højskolen kan styrke hinanden.
Som nævnt værdsætter vi samarbejdet med landsforbundet omkring projektnavigatørerne, og vi er på alle
måder åbne for og interesseret i at samarbejde med landsforbund og landsdele om lederuddannelse bredt
set. Ligesom vi glæder os over de mange FDF-udvalg og FDF-grupper, der aﬂægger højskolen besøg og
bruger højskolens faciliteter.
Til slut vil vi derfor gerne udtrykke en varm tak til landsforbundet for den frugtbare vekselvirkning, vi oplever i forholdet mellem højskolen og FDF. Vi mærker på både det store og det lille plan, at vi har landsforbundet i ryggen. Modsat håber vi, at Silkeborg Højskole også har betydning for FDF – fra den enkelte unge
leder personligt, for kredse og udvalg samt for landsforbundet i hele sin bredde.
De bedste hilsner til FDFs landsmøde
Carsten og Helga Kolby Kristiansen

BERETNING FRA KONGEÅDALENS EFTERSKOLE
Skole i tiden – skole til tiden – skole for tiden – skole i fremtiden
Da Paris Hilton i sommer besøgte Danmark, var medieverdenen helt i ekstase. Store (normalt seriøse)
aviser fortalte om, at ”tidsånden var kommet til Danmark”, og underforstået det kunne vi andre lige så
godt lære med det samme. Som efterskole er det vigtigt, at vi er skole i tiden for de 14 – 18-årige. Vi skal
følge med og være foran på en række punkter. Men vi skal være en modbevægelse, når tidsånden kun
siger selviscenesættelse og tomhed. Vores opgave som FDF-efterskole er at give de unge et bud på et
nutidigt fællesskab og en oplevelse af, at livet er langt større end egen iscenesættelse og selvfokusering.
Tidligere talte man næsten salvelsesfuldt om ”det folkelige fællesskab” som en naturgiven størrelse. I dag
skal vi også arbejde med at skabe rammer og muligheder for fællesskaber, der ikke har fortidens konformitet; men kan bruges af en ung i senioralderen.
Tilstrømningen til efterskolerne er steget markant i det sidste årti, så der er også en søgning mod det at
være sammen i et udviklende fællesskab for unge. Vi skal ikke være bange for at være modpol til nogle af
tidens strømninger, hvor individualismen dyrkes ud i det ekstreme i disse år. Vi skal være i front for at få
pendulet til at svinge mod fællesskab igen.

Samarbejde med FDF
Kongeådalens Efterskole har et mangesidet samarbejde med FDF, som er godt for både skolen og FDF.
Her kan nævnes:
300 væbnere og seniorvæbnere fra skolens bagland er hvert år på særlige weekends på skolen, hvor
skolens elever og et par lærere er instruktører på grupper og arrangører af fællespromgrampunkter.
1000 – 1500 seniorer ventes at komme på Seniorfestival 2009 til september.
100 seniorvæbnere kommer på påskekursus hvert år.
Elever deltager på lederskole, påske- og efterårskurser og udlandstur med landsdel 5.
Det store samarbejde med FDF gør, at mange FDFere bliver bekendt med skolen og får lyst til at tage et
eller to år på Kongeådalens Efterskole. I dette skoleår er der ca. 50 % fra FDF og 10 % fra de forskellige
spejderkorps.

Alsidighed
Kongeådalens Efterskole har holdt fast i at være en alsidig skole, selvom mange efterskoler har forsøgt at
markere sig med en entydig proﬁl. Det betyder, at vi har en bred elevsammensætning. Her kan eleverne
blive modnet og udvikle sig i samklang med andre, som ikke er nødvendigvis som en selv.
Elementer til at være en alsidig skole:
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7 forskellige faglinjer.
Trininddeling i de boglige fag.
Forskelligartede ture: Primitur til Sydslesvig, storbytur til Rysensteen og tur til Sydeuropa.

Nogle facts
Skolen er hvert år fyldt op til sidste plads, hvilket betyder, at økonomien er god.
Skolen er en relativ lille skole med 84 elever og har ikke særligt vokseværk.
Lærerstaben består af en blanding af nye og rutinerede efterskolelærere.
Skolen har gode faciliteter til alle faglinjer og får elektroniske tavler i alle klasseværelser i dette skoleår.
Jes Imer
Forstander

BERETNING FRA LYNGHØJ EFTERSKOLE
På Lynghøj Efterskole har vi de sidste 2 år oplevet en del turbulens med elever, der ikke passede ind i en
hverdag på efterskole. Det har medført, at vi har haft et lavt årselevtal. Det kan selvfølgelig ses på regnskabet, men skolens gode økonomi gør, at vi har kunnet bruge tid på at ﬁnde ud af, hvordan vi ændrede
tingene.
En del af vores overvejelser i den anledning har været fokuseret på skolens rummelighed. Eller sagt på
en anden måde, kan en efterskole med et kristent værdigrundlag sige nej til at optage bestemte typer af
elever?
Det er en lang og spændende debat, som vi ikke er helt færdige med, men vi er begyndt at fokusere meget
på om de elever, vi optager, har lyst til at gå på efterskole.
Dette års elevhold tegner rigtig godt, med positive elever der godt tør indgå i det forpligtende fællesskab,
vi forsøger at etablere. De er ikke bange for at give sig i kast med de udfordringer, vi stiller dem.

Den pædagogiske udvikling
Vi arbejder løbende med at udvikle pædagogikken på skolen. Vi er begyndt at have fokus på elevernes
læringsstile, således at vi ved skoleårets start tester eleverne for deres individuelle læringsstil. Dette bruger vi i planlægningen af dele af undervisningen til gavn for elevernes indlæring. Der er i medierne meget
fokus på læringsstile for øjeblikket i en lidt poppet udgave. På Lynghøj Efterskole mener vi, det er vigtigt at
være realistiske. Der er fordele og ulemper ved at bruge læringsstile, det er blandt andet meget tidskrævende at sætte i værk, så vi bruger læringsstile, når eleverne skal lære nyt og vanskeligt stof. Derudover har
vi fortsat fokus på reﬂeksion med hinanden og eleverne, da vi må erkende, at dialogen skaber muligheden
for udvikling, både blandt elever og medarbejdere.
Den megen fokus, der de senere år har været på speciel 10. klasse, ser ud til at være stilnet af. Det er
dejligt at kunne arbejde med lidt længere perspektiv end et skoleår af gangen.

Lynghøj Efterskole og baglandet
Seniorvæbnerkurserne på skolen er stadig en succes med stor søgning. Den trofaste og kompetente stab
gør deres til, at seniorvæbnerne får en uforglemmelig oplevelse. Det er adskillige af skolens tidligere og
nuværende elever, der har tilmeldt sig skolen efter at have været på seniorvæbnerkursus. Det er vi utroligt
glade for.
Vi har i løbet af de sidste to år vedligeholdt og på enkelte punkter udbygget samarbejdet med baglandet.
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Skolens elever har været på turne i FDF Landsdel 2 med Sing In. Landsdelen har afholdt piltelejr på skolens
arealer, og senest er FDF Landsdel 1 begyndt at afholde kurser m.m. på skolen.

Fremtiden
På skolen arbejder vi på at få økonomi til at renovere elevværelserne. De har de sidste næsten 30 år virket
som bolig for tusindvis af elever. Det bærer de efterhånden præg af, ligesom badeværelserne trænger til
en modernisering. På skolen har vi den politik, at vi selv skal have tilvejebragt ca. halvdelen af det beløb, vi
vil investere, så der går nok 2 – 3 år, inden vi kan begynde at sætte en renoveringsplan i gang.
På undervisningssiden er vi gået i gang med en international vinkel, hvor vi tilbyder undervisning på
engelsk i bl.a. historie og geograﬁ. Vi skal til at udvikle denne del til også at omfatte kontakter til udenlandske skoler m.m.
Med den nuværende udvikling på skolen ser vi fortrøstningsfulde på fremtidens udfordringer til efterskolen, dens elever og medarbejdere.
Jens Borup
Forstander

BERETNING FRA HARDSYSSEL EFTERSKOLE
I orkanens øje er der vindstille
Selvom verden udenfor ﬂyver af sted med krav om forandring til alle på alle planer, så beﬁnder vi os på
Hardsyssel Efterskole i orkanens øje. Her er vindstille. Ganske vist sker her hastige forandringer på skolen,
men alligevel leves livet i et rum, hvor forandringer ikke får indﬂydelse. Hardsyssel Efterskole er stadig en
skole med rod i FDF, med alt hvad det betyder af faste ståsteder og fokus på det fællesskaber, der rækker
langt.
Skolen er stadig en skole med et bredt sigte, hvor vi prøver at være så alsidige, at der kan og skal være
plads til elever, der ikke nødvendigvis har en FDF baggrund. Vi tilbyder stadig vores elever oplevelser, de
vil huske længe, sikkert for livstid. I feltet omkring vores ståsted i forhold til vores elever er Hardsyssel
Efterskole uforanderlig, og det er i grunden ikke så ringe. Til trods for stilheden i midten er, der ikke langt
til det sted,

Hvor vinde regerer
Forandringerne indefra og udefra går ikke helt sporløst hen over os.
Det kan og bør nævnes, at Lone og Flemming Krogh efter godt 20 år har valgt at gå på pension og nyde
deres otium. Lone og Flemming Krogh har drevet skolen dygtigt, og de videregiver en skole i en god og
solid udvikling.
Deres sidste store bedrift blev at sætte gang i byggeri af ny elevﬂøj og fælleshus. Et byggeri til omkring 30
millioner, som skal stå færdigt 1. august 2009.
Skolen glæder sig til at invitere Jer som bagland til at komme og besigtige og indvie den nye ﬂøj.
Skolens personale og bestyrelsen er i gang med at tydeliggøre skolens proﬁl, sådan skulle vi gerne ende
med at have tre tydelige og ligeværdige linier. En idræts-, en drama/musik- og en friluftslinie.
Vi er på skolen sikre på, at vi med ny elevﬂøj, en tydelig proﬁl, og Jer som bagland er godt rustet til at
møde fremtiden.
Vores arrangementer med FDF indbefatter BØF (Børnefestival i FDF Landsdel 3), der er godt besøgt og
trækker mange børn til skolen. Herudover står skolen åben for møde- og kursusvirksomhed.
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I øvrigt
Skolen har 99 elever, hvoraf 7 er handicappede i større eller mindre grad.
Når skolen er færdig til august 2009 er der optaget 124 elever, og vi har stadig en venteliste til skoleåret
2009/2010. Skolen er dermed fyldt op, og det betyder, at økonomien er god og solid.
Rolf Sanderhoff
Forstander

BERETNING FRA PEDERSTRUP EFTERSKOLE
Det forløbne år har været et arbejdsomt år. Som et resultat af det målrettede arbejde med visioner og
strategier, har skolen fortsat den stabile udvikling. Vi arbejder målbevidst med at skabe en skole som
matcher nutidens unge og fremtidens krav. Og det er lykkedes os at skabe en attraktiv skole med masser
af elever på gangen. Bestyrelse og personale har vist, at det gør en vældig forskel, når man står sammen
om fælles mål. Og vi kan derfor i dag præsentere en lille men moderne efterskole med et værdibaseret
friluftsliv, en velfungerende IT-pædagogik og et stort hjerterum, som giver plads til, at den enkelte elev kan
udfolde sig på bedste vis.
Vi er fortsat i gang med en konsolidering, der skal gøre det muligt for os om et par år at bygge nye elevværelser, til erstatning for skolens nuværende indkvarteringsfaciliteter. At vi har valgt at sætte vores
økonomiske resurser ind på dette område, er vi for nyligt blevet bekræftet i rigtigheden af, da man
kunne læse, at en del efterskoleelever vælger skole efter hvilke indkvarteringsfaciliteter, der tilbydes.
Det fortæller tillige noget om den ungdom, der er i tiden. Kvalitetsbevidste unge, der har holdninger til
(efter)skole og uddannelse. Men også unge, der er vokset op med, at alle muligheder ligger åbne for dem,
og at de frit kan vælge. Vi er glade for igen at kunne melde fuldt hus i dette skoleår, og at de unge således
vælger vores skole til, bl.a. fordi vores rammer allerede nu er af en standard, der til fulde tilfredsstiller
nutidens kvalitetsbevidste unge.
Vi har et rigtig godt samarbejde med Lolland/Faster netværk og begge vore landsdele. Netværket har sammen med kredsene afholdt sommerlejr hos os. I en hel uge dannede skolen således sommerlejr-ramme for
omkring 100 store og små FDFere og deres ledere. Vi er i en god dialog med begge landsdele og i januar
2008 afviklede FDF Landsdel 8 et ﬂot seniorkursus på skolen.
Når dette læses, har vi netop afviklet seniorvæbnerkursus for 6. gang. Med mere end 150 deltagere når
vi op på, at vi i løbet af de første 5 år har haft omkring 800 deltagere igennem kursus på skolen! Vi har en
ﬂok utrolig entusiastiske instruktører, der er med til at give seniorvæbnere fra hele landet en ordentlig en
på opleveren. Herfra skal lyde en tak til alle, der bidrager til kurset. Kredse der tilmelder seniorvæbnere,
instruktører der kører igennem det halve Danmark for at være med til at løfte, samt skolens ansatte.
I marts måned havde vi den glæde, at gennemføre kredslederdøgn for 17 kredsledere fra FDF Landsdel 7
og 8. Som det eneste sted i Danmark blev kurset gennemført, og tilbagemeldingerne fra kredslederne var
meget positive. Vi vil gerne gøre kredslederdøgnet til en tilbagevendende begivenhed, men det er overraskende svært at skabe et fælles tilbud til denne målgruppe.
Vi har efterhånden rigtig gode erfaringer med at danne ramme omkring små og store FDF-kurser. En erfaring som vi gerne vil give videre til hvem, der måtte have lyst til at udvikle nye eller gamle kursustilbud.
Vi har alle moderne kursusfaciliteter og tager kun en symbolsk husleje for de deltagere, der rent faktisk
møder op. Vi kan derfor tilbyde at være værter for f.eks. små smalle og/eller eksperimentelle kurser med
få deltagere, klatrekurser øst for Storebælt, friluftskurser, kredslederkurser, IT-kurser og hvad der ellers
måtte være behov for – vi holder af at blive udfordret, så prøv os bare!
På Pederstrup går det godt, og alt er i en god gænge, og med en god bestyrelse, et godt personale, en god
økonomi og gode elever og forældre er det fortsat en fornøjelse af at drive en af Danmarks 4 FDFterskoler.
Jan Erik og Sanne Krøyer
Forstanderpar
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BILAG TIL PUNKT 4.1.
LANDSFORBUNDETS REGNSKABER 2006 OG 2007
Overordnet henvises der til ledelsesberetningerne, som for både 2006 og 2007 er trykt i årsrapporterne for
de respektive år. Disse er optrykt bagest i dette hæfte.
Regnskaberne er forsynet med den eksterne revisors blanke påtegning.
For en samlet oversigt over regnskaberne henvises til regnskabet for 2007 side 11-15, hvor begge årsregnskaber fremgår.

BILAG TIL PUNKT 5.1.
TILFØJELSE TIL FDFs HANDLINGSPLAN 2009-2010
FORSLAG OM LANDSDÆKKENDE IMAGE-KAMPAGNE
Forslag:
FDFs Hovedbestyrelse skal nedsætte et udvalg,
som inden næste landsmøde, skal planlægge
og afvikle en stor landsdækkende image-kampagne. Dette skal ske via nutidige og målgruppe
relevante medier.

Begrundelse:
Hensigten med dette forslag er for alvor at
sætte fokus på FDFs medlemssituation, samt
at præsentere en konstruktiv løsningsmodel på
udfordringen.
Virkeligheden i dag, er en helt anden end for ti år siden, og der skal mere end alene visionsplaner til at
ændre opfattelsen af FDF i samfundet.
Det er en kendsgerning, at det ikke er ”in” som ung, at være FDFer. En af følgerne, er mindre anerkendelse
eleverne internt imellem, hertil tænker vi på mobning, og generelt det at være udenfor i forhold til den
styrende gruppe i sin klasse. Det er her vi gerne vil sætte ind.
Da vi kan se fra FDF.dk at det primært er de 8-10 årige, der falder fra, synes vi, det er hensigtsmæssigt at
rette opmærksomheden på aldersgruppens foretrukne medier, det kunne være tv, internet mv.
Vi har, gennem andres erfaringer og analyser, gennemtestede metoder til at nå forbrugerne (de nye og
eksisterende medlemmer og deres klassekammerater), men mangler indholdet, der skal indfange dem
– hertil kunne for eksempel tiltænkes en imagedebat om FDF og identitet, hvorfra vi kan udlede en eller
ﬂere kampagner til forskellige målgrupper. Det ønsker vi landsmødet beder hovedbestyrelsen om at igangsætte og afvikle inden næste landsmøde.
Vi mener at der skal tilknyttes midler i størrelsesordenen 1- 2 mio. kr. for at kunne præstere en slagkraftig
kampagne, som for alvor sætter FDF på dagsordenen udenfor vores egne medier.
Forslaget stillet af FDF Århus 11 og FDF Åbyhøj
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BILAG TIL PUNKT 5.2.
FORSLAG OM ÅRLIG LANDSDÆKKENDE EVENT
Forslag:
Til handlingsplanens punkt ”FDF møder omverdenen” ønsker vi at få tilføjet følgende:
Hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg, der én fast dag om året skal afvikle en landsdækkende event.

Begrundelse:
Målet er at sikre, at FDF hvert år synliggøres gennem et arrangement, som er landsdækkende. Det giver
den enkelte FDFer/deltager bevidstheden om, at FDF er større end selve kredsen og bidrager til at eksponere FDF overfor omverdenen.
Forslag stillet af FDFs ungdomsrepræsentanter

BILAG TIL PUNKT 6.
FORSLAG OM KUN AT UDGIVE MARCH OG LEJR HVERT ANDET ÅR
Forslag:
Vi foreslår, at March og Lejr kun udgives hvert andet år. Dog med mulighed for at udgive en ekstra sangbog
i landslejr-året.

Begrundelse:
Der er ﬂere årsager til dette ønske. Vi ﬁnder, at det er svært at nå at lære 10 nye sange at kende hvert år.
Naturligvis arrangeres der Sing In i landsdelen, hvilket er et værdsat arrangement. Men det er som regel et
problem at kunne synge sangene selv ude i kredsen (også selvom der laves en CD). Vi forestiller os, at man
kan nå at få et bedre forhold til sangene - når der går to år, inden man skal lære 10 nye sange.
Desuden er det et problem, at der er 10 sange, der hvert år kasseres til fordel for 10 nye. Der skal selvfølgelig være plads til ændringer, men det er faktisk et stort problem i de mindre klasser. I år har vi måttet
sige farvel til en klar yndling ”Sigurds Godnatsang”. Det var en kort sang, som man hurtigt lærte - dels
fordi børnene hører den i fjernsynet, og dels fordi det er overskueligt at lære tre vers. Efter knap et år som
begyndende FDFere blev sangbogen udskiftet (i marts) - og dermed forsvandt én af de få sange, som de
helt små i FDF kunne synge. Det er svært for dem at læse tekster samtidig med, at de skal synge, og derfor
er det ikke en god idé med så hyppige udskiftninger.
En helt tredje begrundelse for, hvorfor sangbogen bør holde i længere tid, er naturligvis det økonomiske
aspekt. Det er en stor udskrivning for kredsen - og vi ﬁnder, at sangbogen ﬁnt kan holde i to år, uden at
man føler, den er blevet forældet.
Forslaget stillet af FDF Skalborg
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BILAG TIL PUNKT 7.
FORSLAG OM UDGIVELSE AF EN JUNIORSANGBOG
Forslag:
Vi foreslår, at der indføres en juniorsangbog. Det vil sige en March og Lejr, der specielt henvender sig til de
mindre klasser i FDF. Sangbogens indhold skal være et udvalg (omkring 25 sange) af de mest almindelige
FDF-sange - heriblandt de sange, der henvender sig mest til de små børn. Sangbogen bør ikke udskiftes
oftere end hvert 5. år.

Begrundelse:
Vi ønsker en sangbog med børnesange, der kan holde i længere tid end den årlige udgivelse af March og
Lejr. Vi ønsker desuden et begrænset udvalg af sange, så man som børneleder kan koncentrere sig om
indlæring af ganske få sange til børnene i de mindre klasser. Det vil være ﬁnt, at der også laves en CD, der
kan assistere indlæringen af sangene i denne sangbog, selvom det muligvis er meget gamle FDF-sange,
der optages i denne. Vi forestiller os også, at der kan laves ﬂere illustrationer i en sådan sangbog, der kan
hjælpe børnene med at huske teksten.
At denne sangbog ikke skal udskiftes så hyppigt som March og Lejr vil være en økonomisk lettelse for
mange kredse. Desuden vil sangbogen være mindre voluminøs - og som følge deraf koste mindre at fremstille. En sådan sangbog vil også kunne gå i arv på de mindre klasser, da man fra ca. 2. klasse bør udskifte
juniormodellen med en rigtig March og Lejr.
Forslaget stillet af FDF Skalborg

BILAG TIL PUNKT 8.
FORSLAG OM AT SKIFTE FORBUNDSKJORTEN UD
Forslag:
Vi vil foreslå en fornyelse af vores forbundsskjorte.
Forslaget indebærer, at et udvalg bliver nedsat, og dette
udvalg skal udforme/kreere et antal forslag til en ny praktisk, branded forbundsdragt, som skal erstatte vores blå
forbundsskjorte fra 1988. Udvalgets forslag skal ligge klar
til landsmødet 2010, hvor der på demokratisk vis skal stemmes om, hvilket forslag der skal gøres til virkelighed.

Begrundelse:
Vi synes, at vores blå forbundsskjorte trænger til fornyelse.
Vi ﬁk skjorten i 1988 – en smart, praktisk, blå kanvasskjorte
med lommer og stropper. Den var et hit. Men 20 år er gået,
og vi skal nytænke os indenfor FDF og følge med samfundets udvikling. Vi skal brande os ud af til og være ”up to date” med vores påklædning.
En fornyelse af forbundsskjorten handler ikke om mode, men mere om, hvordan vi ser os ud af til, og hvordan vi gerne vil betragtes af andre. Vi skal ikke kreere en ny FDF-beklædning, som er med på moden lige
nu, men kreere en ny FDF-beklædning, som viser, hvad FDF er i dag anno 2008 – og som samtidig signalerer fællesskabet, sammenholdet og traditionerne i FDF.
Vores blå forbundsskjorte har mange kvaliteter, som vi ej må glemme. Den har været et hit i 20 år, men nu
er tiden kommet til fornyelse. Vi vil have en ny FDF-beklædning – en ny FDF-beklædning, som vi stolt kan
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tage på til puslingemødet, ledermødet og kredsledermødet – og som holder de næste 20 år.
Hvor pladsen til alle vores seje FDF-mærker skal være, hvor mange lommer den skal have, om farven skal
være rød eller blå eller en helt tredje, om skjoldet skal sidde på ærmet, og om der både skal være en pigeog drengemodel, vil vi lade stå åbne til det udvalg, som har lyst, mod og designkendskab. Vi vil glæde os til
at se deres forslag!
Forslag stillet af FDF Aalborg 9 og FDF Øster Hassing

BILAG TIL PUNKT 9.
FORSLAG OM UDVIKLING OG MODERNISERING AF FORBUNDSSKJORTEN
Forslag:
Landsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til at udvikle
og modernisere FDFs forbundsdragt inden næste landsmøde.

Begrundelse:
Det er vigtigt, at FDF bibeholder en forbundsdragt af god kvalitet, der er attraktiv og anvendelig for alle
aldersklasser og begge køn. Landsmødet i 1988 vedtog forbundsdragten, som vi kender den i dag. Det er
mange år siden, og meget er sket indenfor tekstildesign siden da. Måske er der brug for at modernisere
den, måske skal den erstattes af et andet design? Forbundsdragten er en meget vigtig del af FDFs ansigt
udadtil. Den skal ikke skiftes hvert andet år men være tidløs, således at holdbarheden i design er mindst
20 år. Der skal være både genkendelighed og anvendelighed samtidigt med, at design og stil ikke står i
modsætning til moderne beklædning.
Tiden er kommet til at se på om den nuværende forbundsdragt lever op til de krav, medlemmerne stiller i
dag.
Forslag stillet af FDF K25 Brønshøj

BILAG TIL PUNKT 10.
FORSLAG OM OPDATERING AF FORBUNDSSKJORTEN
Forslag:
Hovedbestyrelsen tager initiativ til at FDF-skjorten får en opdatering inden næste landsmøde.

Begrundelse:
Ungdomsrepræsentanterne ønsker en eller ﬂere nye, mere tidssvarende forbundsdragter, der i højere grad
afspejler, at FDF er mange aktiviteter – ude og inde – aldersgrupper og evt. køn.
Forslag stillet af FDFs ungdomsrepræsentanter
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BILAG TIL PUNKT 11.
FORSLAG OM UDVIDET KREDSINDBERETNING
Forslag:
At blive ﬂere medlemmer i FDF ved at styrke kvaliteten i FDFs produkt ved at fokusere på medlemsomsætningshastighed og udvidet kredsindberetning.

Begrundelse:
I FDF har vi en uskrevet tradition for at ”måle” kredsenes succes i kredsens antal indberettede medlemmer.
Og vi har igennem de sidste mange år fokuseret på at få ﬂere medlemmer i kredsene, for at bremse og
måske vende ”medlemsﬂugten” siden 1985. Vi tror, at en af de store grunde til, at der er færre medlemmer
i FDF i dag end dengang, er fordi et medlem i gennemsnit er med i FDF i kortere tid. Vi har ingen historiske
data for at måle og vurdere denne påstand, da vi kun indberetter mængden af børn i forskellige køn fordelt
på aldre. Så gennemstrømningen af medlemmer i FDF på landsplan er der ingen, der rigtigt kender. Vi tror,
at en af de mest effektive måder at øge medlemstallet på i FDF, er ved at sørge for, at medlemmerne er
med i længere tid. Hvis alle medlemmer var med i dobbelt så lang tid som i dag, ville vi være dobbelt så
mange medlemmer! Når vi måler på kredsenes succes ud fra, hvor mange medlemmer man er, tages der
ingen hensyn til den sammenhæng, en kreds fungerer i. Er det
ikke mere imponerende, hvis man i FDF Bøvelse kan have 6 børn
meldt ind, hvis der kun bor 7 i området, end hvis man i FDF Århus
Storkreds kan have 50 børn, hvis der bor en halv million? Og er
det ikke mere imponerende, hvis man i Bøvelse kan holde på et
medlem i ti år, end hvis man i Århus Storkreds ”kun” kan holde
dem i ét. Som vi ser det i dag, vil FDF Århus Storkreds nyde større
respekt internt i FDF end FDF Bøvelse, selvom de måske blot får
alle nye børnehaveklassebørn ind hvert år, men mister dem igen
på få år. Gennemstrømningen er stor, men der er så mange børn,
at kredsen altid er mange medlemmer. Vi foreslår derfor, at kredsene ikke kun skal indberette aktive medlemmer over 18 år, men
alle medlemmer i kredsen. Man skal indberette navn, fødselsdato,
køn, indmeldelsesdato og udmeldelsesdato. Landsforbundet
skal tildele alle medlemmer et medlemsnummer og registrere
alle medlemmer med førnævnte oplysninger. På den kan man
på forbundskontoret beregne et tal for medlemsomsætningshastigheden, der beskriver hvor lang tid medlemmer i den enkelte
kreds (under 19 år) i gennemsnit er medlem af kredsen. Dette tal
vil være en ny måde at vurdere kvaliteten i FDF-arbejdet i den
enkelte kreds, som kan vises sammen med kredsens medlemstal.
Vi ønsker dermed, at kredsene skal blive bedre til at sætte fokus på, hvorfor de mister medlemmer, og
hvad der skal til for at holde på dem. Og det bliver også tydeligere at se, om det i en kreds bedst kan betale
sig at fokusere på at få ﬂere medlemmer eller at holde på dem, man har.

Handling
Landsforbundet skal:
• Tildele samtlige medlemmer et medlemsnummer og registrere navn, medlemsnummer, fødselsdato, køn,
indmeldelsesdato og udmeldelsesdato for medlemmerne. Nummeret meddeles kredsen ”elektronisk”
eller på papir afhængig af den enkelte kreds’ valg.
• Udarbejde en excelskabelon som kredsene kan taste medlemsoplysninger i og indsende til forbundskontoret pr. mail.
• Få udarbejdet en funktion så kredsenes medlemsoplysninger, der indberettes, kan indlæses direkte i
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medlemssystemet.
• Få udarbejdet en funktion der kan beregne kredsenes medlemsomsætningshastighed i det indberettede år. Medlemsomsætningshastigheden beregnes som et gennemsnit af, hvor lang tid medlemmer
under 19 år har været med i kredsen. Alle der har været indmeldt indenfor de seneste tre år, tages med
i beregningen.
• En gang årligt sende en mail til de kredsledere, der er oprettet med mail-adresse i medlemssystemet,
med en oversigt over alle kredses medlemsantal og medlemsomsætningshastighed.
• Sikre at der i FDF LEDEREN én gang årligt vises, hvilken medlemsomsætningshastighed den enkelte
kreds har, på samme måde som kredsenes medlemstal vises. Dette vises første gang i foråret 2010.

Kredsene skal:
• Kredsene skal i kredsindberetningen angive alle medlemmer (også børn) med navn, medlemsnummer,
fødselsdato, køn samt indmeldelsesdato og udmeldelsesdato hvis disse er i indberetningsåret. Kredsene skal også indberette medlemmer, der bliver meldt ind og ud samme år.
• Kredsene bør indberette medlemstal via et excelark hvis muligt, i stedet for på papir, for at mindske
registreringsomkostningerne og sikre valide data. Hvis ikke mailen sendes via kredslederen registrerede
mailadresse, skal kredslederen tilsikre at landsforbundet modtager en bekræftelse for mailens rigtighed. Hvis mailen sendes fra kredslederens registrerede mailadresse, er yderligere dokumentation for
ægthed ikke nødvendig. (For at undgå at hele bestyrelsen skal skrive under på indberetningen, men i
stedet gøre kredslederen tegningsberettiget på dette område).

Netværkene skal:
• Sørge for at hjælpe forbundskontoret med at rykke de kredse, der ikke får aﬂeveret til tiden.
Forslag stillet af FDF Måløv

BILAG TIL PUNKT 12.
FORSLAG OM CENTRALT MEDLEMSSYSTEM
Forslag:
Hovedbestyrelsen skal frem til landsmødet 2010 arbejde for en central medlemsregistrering, således at
alle medlemmer af FDF uanset alder er registreret via en central medlemsdatabase.
Endvidere skal nye medlemmer have mulighed for at melde sig ind i FDF via www.FDF.dk senest i løbet af
2010. De enkelte kredse skal på en let måde have mulighed for at lave medlemslister m.v. fra den centrale
database.
Der stilles krav til, at alle kredse fremover indberetter alle medlemmer via dette system.
Hovedbestyrelsen stiller på landsmødet i 2010 forslag om eventuelle vedtægtsmæssige formuleringer i
relation til dette punkt.

Begrundelse:
Alle kredse bruger i dag ressourcer på at vedligeholde et decentralt/lokalt medlemsarkiv, på de lokale
medlemmer.
En central registrering vil betyde, at vi kan styrke registreringen af medlemmer i forhold til den årlige
tipsansøgning. Endvidere vil Landsforbundet bedre kunne føre statistik på, hvor længe et medlem er med i
FDF, hvornår de typisk meldes ind osv.
Det vil lette den enkelte kreds, således at kredsen ikke selv skal ﬁnde systemer til håndtering af arkiv og
gøre arbejdet nemmere med medlemslister mv.
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På sigt kunne man også forestille sig en central opkrævning af kontingenter, PBS-betalinger af kontingenter osv.
Landsforbundet får en mulighed for hen over året at følge en medlemsudvikling, og ikke kun en gang om
året, som det er nu.
Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Selsmose, FDF Havdrup og FDF Roskilde

BILAG TIL PUNKT 13.
FORSLAG OM EVALUERING AF FDFS STRUKTUR
Forslag:
Landsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at nedsætte et strukturudvalg, der skal evaluere FDFs struktur
inden næste landsmøde. Udvalget skal sikre, at repræsentanter for kredse, netværk og landsdele høres i
processen.

Begrundelse:
Landsmødet i 2000 vedtog at ændre FDFs struktur. Nu otte år efter er tiden moden til at undersøge,
hvorvidt FDFs nuværende struktur er den bedst egnede til at understøtte FDFs udvikling. Siden 2000 er
FDFs medlemstal faldet, kommunalreformen har skabt nye muligheder og udfordringer for de lokale kredse.
Netværk og interessenetværk har skulle deﬁnere sig selv, og landsdele har opnået erfaringer med fordele
og ulemper med den nuværende struktur. Der er derfor mange gode grunde til at undersøge, om FDFs
nuværende struktur understøtter kredsenes arbejde på den bedst mulige måde, og om strukturen giver
kredsene den størst mulige indﬂydelse på lokale forhold.
Forslag stillet af FDF K25 Brønshøj

BILAG TIL PUNKT 14.
FORSLAG OM NYE MEDLEMS- OG ORGANISERINGSFORMER
Forslag:
FDFs Hovedbestyrelse nedsætter et udvalg, der senest d. 1. juni 2009 skal offentliggøre et forslag i FDF
LEDEREN, til hvordan vi i FDF kan arbejde med nye medlems- og organiseringsformer. Forslaget skal være
et fundament for at FDFs Hovedbestyrelse kan igangsætte pilotprojekter med nye medlems- og organiseringsformer medio 2009.
Samtidig skal udvalget identiﬁcere ændringer i FDFs vedtægter, herunder eventuelle ændringer i principperne vedrørende fastlæggelse af kontingent, som er nødvendige for at understøtte og muliggøre nye
medlems- og organiseringsformer. Udvalget skal i sit arbejde inddrage erfaringer fra nuværende kredse
og projekter, der arbejder med anderledes medlems- og organiseringsformer. Derudover skal udvalget
inddrage ekstern viden og igangsætte et samarbejde med andre organisationer for at arbejde frem mod en
tilpasning af tilskudsreglerne til de nye udfordringer.
Erfaringer fra pilotprojekterne skal være med til at danne grundlag for et endeligt beslutningsforslag til
landsmødet 2010 vedrørende nye medlems- og organiseringsformer.

Begrundelse:
FDF har brug for alternativer til den gængse medlems- og organiseringsform for at tilpasse sig samfundet
og FDF Vision 2015. Flere af visionens målsætninger kan have gavn af nye medlemsformer og nye måder
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at organisere sig på, så FDF fremstår som en attraktiv fritidsaktivitet, med mulighed for at skabe personlige relationer og netværk (som fx at give familier mulighed for at mødes i FDF, at udvikle spændende og
anderledes møder, ture og events for alle aldersgrupper). Derudover vil det skabe et bedre grundlag for et
FDF som et udviklende eksperimentarium for nye projekter, aktiviteter, møde- og forkyndelsesformer.
Andre organisationer står med samme udfordring. KFUM og KFUK har iværksat eventmedlemsskaber, men
vi har brug for at samarbejde for at påvirke DUFs måde at fordele tilskud på. Almindelige kredse oplever
også udfordringer i forhold til at have medlemmer, der er i kredsen i mindre end ét år og dermed ikke lever
op til tilskudskravet om at være medlem pr. 31.12.xx.
Gennem andre medlemsformer kan FDFere, uden normal kredstilknytning, fastholde deres FDF-engagement, og det kan være nemmere at tiltrække nye medlemmer gennem ﬂeksible ordninger. De nye former
skal ikke erstatte den kendte medlems- og organiseringsform, men åbne for nye muligheder for FDF, så
udviklingen af vores forbund kan fortsætte uden strukturelle problemer.
Der kan fx tænkes i event-organisering med event-medlemsskaber, løst tilknyttede medlemmer, projektmedlemmer/projektorganisering og lignende.
En anden måde at se på medlemsbegrebet og organiseringen kan bl.a. være interessant for følgende grupper:
• Efterskoleelever
• Unge og voksne som ikke har fast børnearbejde
• Unge og voksne som kun har tilknytning til landsforbundsarrangementer (fx udvalgsmedlemmer, medarbejdere på kurser og lejre)
• Familier som deltager i få arrangementer om året
• U-net
• Danseprojekt
• Børn under puslinge-alderen og deres familier
• Børn/unge der ønsker at deltage i særlige arrangementer eller forløb
Alle sammen potentielle medlemmer og organiseringsformer, som vi i dag ikke har eller har alt for lidt af.
Forslag stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds

BILAG TIL PUNKT 15.
FORSLAG OM UDVIKLING AF ARRANGEMENTSTILBUD TIL
LEDERE
Forslag:
Der skal laves et eller ﬂere tilbud målrettet ledere i FDF - en slags "medarbejderpleje".

Begrundelse:
En af de store udfordringer for FDF er lederfastholdelse. Samtidig har undersøgelser vist, at vi i FDF er rigtig dårlige til at anerkende den frivillige leders
indsats. Ved at tilbyde ledere noget andet end børneaktiviteter og kursusvirksomhed, kan FDF blive et mere attraktivt sted at være leder.
Leder-aktiviteter kunne evt. arrangeres i samarbejde med andre foreninger og
åbne op for ekstern deltagelse; dermed kan disse aktiviteter også promovere
FDF eksternt blandt voksne.
Forslag stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 8
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BILAG TIL PUNKT 16.
FORSLAG OM STYRKELSE AF FDFS SAMARBEJDE MED ANDRE BØRNE- OG
UNGDOMSORGANISATIONER
Forslag:
Hovedbestyrelsen skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem FDF og andre børne- og ungdomsorganisationer.

Begrundelse:
De øvrige børne- og ungdomsorganisationer laver langt hen ad vejen det samme som os, og oplever ligesom os nedgang i medlemstallet. Det er oplagt at samarbejde om løsningerne.
Forslag stillet af FDFs ungdomsrepræsentanter

BILAG TIL PUNKT 17.
FORSLAG OM KOMPETENCEREGISTER
Forslag:
Der skal integreres et kompetenceregister med søgemulighed i den nye portal.

Begrundelse:
Databasen skal kunne rumme kompetencer og evt. udstyr, som de forskellige medlemmer såvel som
kredse måtte være i besiddelse af. Brugerne skal selv kunne opdatere løbende.
Forslag stillet af FDFs ungdomsrepræsentanter

BILAG TIL PUNKT 18.
FORSLAG OM BRUG AF SENIORKONSULENTER
Forslag:
Hovedbestyrelsen opfordrer seniorer til at deltage som konsulenter i forbindelse med seniorrelaterede
projekter.

Begrundelse:
Ungdomsrepræsentanterne ønsker at blive hørt i forbindelse med projekter og arrangementer, der vedrører
deres aldersgruppe. Målet er bl.a. at øge Hovedbestyrelsens bevidsthed om aldersgruppen.
Forslag stillet af FDFs ungdomsrepræsentanter
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BILAG TIL PUNKT 19.
FORSLAG OM OVERFØRSEL AF ADMINISTRATIVE OPGAVER FRA LANDSDELE
TIL FORBUND
Forslag:
Landsforbundet tilbyder landsdelenes lederskoler gratis administrativ assistance i form af bl.a. udsendelse
af indbydelse/deltagerbreve, modtagelse af tilmeldinger, udskrive kursusbeviser, annoncering på BlåNet,
indkræve deltagerbetaling mv. Landsdelene og forbundet aftaler detaljerne gennem udarbejdelse af 2
årige samarbejdsaftaler.

Begrundelse:
Siden FDFs strukturreform i 2001 har landsdelene været ansvarlige for afvikling og udvikling af regionale
lederuddannelser for ledere og seniorer. Erfaringen fra ﬂere landsdele har vist, at det er svært at ﬁnde og
fastholde kursusledere til disse kurser.
Kursuslederrollen indeholder en række opgaver af både administrativ, medarbejder- og programmæssig karakter. Nogle af
disse opgaver er lokalt betinget og skal derfor løses lokalt, men
en del administrative opgaver vil med fordel kunne placeres
centralt hos landsforbundet.
Overﬂytningen af administrative opgaver fra landsdelene
(kursuslederen) vil kunne frikøbe tid til medarbejder- og programmæssige opgaver som løses bedst lokalt. Udover at gøre
kursuslederrollen mere attraktiv, kan en sekundær effekt være,
at kvaliteten og succesraten af landsdelenes lederskoler højnes.
Dette sker gennem mere tid til/fokus på programudvikling og
øget deltagerantal gennem udsendelse af professionelle indbydelser i god tid inden kurset.
Omfanget af de administrative opgaver som forbundet bedes overtage, kunne svare til den service kursusledere modtager ved senior- og 7.-8. klassekurser.
Forslag stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 7

BILAG TIL PUNKT 20.
FORSLAG OM TILDELING AF TALERET TIL UDVALGSFORMÆND PÅ LANDSMØDE
Forslag:
Ændring af Grundlovens § 18 stk. 1 litra d.
I Grundlovens § 18 stk.1 litra d tilføjes udvalgsformænd, så bestemmelsen fremover lyder:
”Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg til Hovedbestyrelsen samt
landsforbundets sekretærer, øvrige ansatte og udvalgsformænd, samt 1 repræsentant fra hver af de til
FDF tilsluttede skoler.”
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Begrundelse:
Der er i FDFs udvalg en række meget kompetente personer, der har stor viden omkring deres udvalgs
arbejdsområde. Formænd for udvalg under Hovedbestyrelsen forventes at repræsentere deres udvalg på
landsmødet som observatører, og har derved ingen tale- eller stemmeret. Ved at give taleret til udvalgsformænd vil de i højere grad kunne bidrage til en kvaliﬁceret og konstruktiv debat.
Forslag stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 8

BILAG TIL PUNKT 21.
FORSLAG OM UDARBEJDELSE AF VEDTÆGTER FOR HVER AF FDFS LANDSDELE
Forslag:
Med udgangspunkt i FDFs Grundlov og Forbundsvedtægters afsnit om landsdelene udarbejder Hovedbestyrelsen forslag til vedtægter
for hver af FDFs landsdele, sådan at der i hvert
forslag tydeligt fremgår:
• at landsdelen har foreningsmæssige aktiviteter
for de i landsdelen hjemmehørende kredses
medlemmer
• at landsdelen er hjemmehørende i en bestemt
kommune (udpeget af landsdelen) og at
landsdelen består af kredse hjemmehørende i
følgende kommuner (her nævner hver landsdel
selv kommunerne i landsdelen)
Formuleringen af sidstnævnte kunne fx lyde:
"§ x Navn og hjemsted
Foreningens navn er FDF landsdel (nummer), hjemmehørende i xx kommune. Foreningen, der er en landsdel
under landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en sammenslutning af lokale FDF kredse i
xx, yy, zz kommuner”.
Forslaget til vedtægter for landsdelene skal være landsdelene i hænde så tidligt, at forslaget kan fremsættes på landsdelsmøderne, der senest skal afholdes inden udgangen af marts 2009 og kræver en udsendelse af dagsorden senest ﬁre uger før mødets afholdelse.

Begrundelse:
Ifølge den seneste revision af Folkeoplysningsloven er det muligt for amts-/distriktsforeninger at få anvist
lokaler og udendørsanlæg, at få lokaletilskud og i visse tilfælde også at få tilskud til aktiviteter fra de nye
kommuner, hvis man overholder ovenstående krav. Det er op til den kommune, hvori landsdelen er hjemmehørende, at udbetale eventuelle tilskud. Kommunen kan benytte den kommunale udligningsordning til at
få dækket sine udgifter fra andre kommuner i landsdelen, hvorfra der måtte være medlemmer, der deltager
i et arrangement e.l. Et tilskud forudsætter derfor, at landsdelen kan dokumentere fra hvilke kommuner,
deltagerne kommer.
Forslag stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 6
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BILAG TIL PUNKT 22.
FORSLAG OM NEDSÆTTELSE AF UDVALG MED HENBLIK PÅ REVIDERING AF
GRUNDLOVEN OG FORBUNDSVEDTÆGTERNE
Forslag:
Hovedbestyrelsen nedsætter efter landsmødet 2008 en arbejdsgruppe, der skal gennemgå FDFs Grundlov
og Forbundsvedtægter. Arbejdsgruppen skal omskrive hele Grundlov og Forbundsvedtægter, så de er
tidssvarende og stemmer overens med nutidens FDF. Hovedbestyrelsen fremlægger et nyt samlet sæt af
Grundlov og Forbundsvedtægter til vedtagelse på Landsmødet 2010.

Begrundelse:
FDFs nuværende Grundlov og Forbundsvedtægter er fra årene omkring 1972/1974 hvor FDF og FPF blev
sammenlagt. På stort set hvert landsmøde er der sket en række justeringer, tilføjelser og sletninger i både
Grundlov og Forbundsvedtægter. Det betyder, at vi nu sidder med et klude-tæppe med en masse lapper
syet på. Der er behov for en gennemgribende omskrivning.
Dette kan endvidere betyde, at der skal tages stilling til en anden måde at vælge Hovedbestyrelse på
(f.eks. afskaffelse af kønsfordeling på Hovedbestyrelses-valget), at reglerne for tilknytning af Forbundssekretærer til én landsdel ændres til at ﬂere sekretærer kan deles om ﬂere landsdele o.s.v.
Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Selsmose, FDF Havdrup og FDF Roskilde

BILAG TIL PUNKT 23.
FORSLAG OM NEDSÆTTELSE AF UDVALG MED HENBLIK PÅ GENNEMARBEJDNING AF GRUNDLOV OG FORBUNDSVEDTÆGTER
Forslag:
Hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg til grundigt at gennemarbejde FDFs Grundlov og Forbundsvedtægter med følgende formål:
• at modernisere, ajourføre og forkorte disse
• at udarbejde en mere ﬂeksibel formulering af landsforbundets organisering i kredse, netværk, landsdele
og landsforbund

Begrundelse:
FDFs Grundlov og Forbundsvedtægter trænger til en gennemskrivning, en modernisering og en større grad
af smidighed. Verden omkring FDF forandrer sig hastigt, og der er brug for mere ﬂeksible vedtægter, så
kredse, netværk, landsdele og landsforbund kan følge med tiden.
Forslag stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 6
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BILAG TIL PUNKT 24.
FORSLAG OM ÆNDRING AF GRUNDLOV OG FORBUNDSVEDTÆGTER
Herved fremsættes forslag om en række mindre justeringer af Grundlov og Forbundsvedtægterne, som
blandt andet er i relation til den nye kommunale struktur og nedlæggelse af amterne i Danmark, samt en
række mindre justeringer, således at Grundlov og Forbundsvedtægter er i tråd med praksis.
Dele af forslaget blev fremsat på Landsmødet 2006, men grundet tidspres nåede det ikke at blive behandlet. Nu genfremsættes forslaget fra 2006, men med enkelte tilretninger.

Forslaget omfatter:
Grundlovens § 9, stk. 1.
Landsforbundet består af selvstændigt arbejdende kredse, der er samlet i netværk, landsdele og amtskredse.

Forslag:
Ordene ”og amtskredse” slettes.

Vedtægternes D. Kredsen, punkt 2
Kredsbestyrelsen afgør, hvorvidt medlemmerne skal betale kontingent og i bekræftende fald fastsætter
størrelsen af dette.

Forslag:
Punkt 2 slettes, da emnet også står under vedtægternes punkt F. Kredsbestyrelsen, punkt 6.
Som konsekvens ændres Vedtægternes D, punkt 3 - 8, til at være nyt punkt 2 - 7.

Vedtægternes F. Kredsbestyrelsen, punkt 6, 3. afsnit
Alle kredsens medlemmer betaler til kredsen hvert år et kontingent, der mindst svarer til det minimumskontingent, der danner grundlag for landsforbundets tilskud af tipsmidler, p.t. 75 kr. årligt.

Forslag:
Alle kredsens medlemmer betaler til kredsen hvert år et kontingent, fastsat af bestyrelsen, men som
minimum skal udgøre det fastsatte beløb, som hvert medlem skal betale for at Landsforbundet kan opnå
tilskud fra Tipsmidlerne.

Vedtægternes F. Kredsbestyrelsen, punkt 7
Indberetning fra kredsen til hovedbestyrelsen og landsdelen skal ske hvert år inden den 15. januar på
grundlag af kredsens kartotek pr. 1. januar. Til kartoteket indhenter kredsen en årlig skriftlig bekræftelse
på det fortsatte medlemskab fra medlemmer, som ikke betaler kontingent. Bevis for kontingentbetaling
eller skriftlig bekræftelse på medlemskab opbevares for eventuel offentlig medlemskontrol.

Forslag:
Indberetning af medlemstal fra kredsen til hovedbestyrelsen og landsdelen skal ske hvert år inden den af
kontoret fastsatte dato. Indberetningen skal ske på grundlag af kredsens kartotek pr. 31. december. Bevis
for indberetningen i form af medlemslister, indmeldelsesblanketter og kontingentbetaling opbevares i
minimum 5 år for eventuel offentlig medlemskontrol.

Vedtægternes F. Kredsbestyrelsen, punkt 11
En kreds må ikke uden forudgående skriftlig godkendelse fra hovedbestyrelsen søge større lands- eller
egnsomfattende legater.
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Forslag:
Punkt 11 slettes og som konsekvens rykker punkterne 12 til 20, op til nye punkter 11 til 19.

Grundlovens § 13 Landsdele, punkt 2 – 4. afsnit, punkt 4 + punkt 6
Dagsorden skal som minimum omfatte:
• Bindende vedtagelser på landsdelsniveau, herunder fastlæggelse af budget
Forslag: tilføjelse ”for de følgende to år” – så sætningen hedder ”Bindende vedtagelser på landsdelsniveau, herunder fastlæggelse af budget for de følgende to år”.
• Valg til amtskredsene

Forslag:
Linie slettes, da amtskredsene er nedlagt

Grundlovens § 15 Amtskredse og Vedtægternes I, Amtskredse
Forslag:
At både § 15 og vedtægternes I, slettes af Grundlov og Forbundsvedtægter,
da amterne er nedlagt.

Konsekvens vedtagelse:
Nuværende § 16 bliver ny § 15 og så fremdeles, samt Vedtægternes punkt
J, bliver ny punkt I, og så fremdeles.

Grundlovens § 19 Retlige forpligtelser, punkt 2 – 2. afsnit +
punkt 3 + punkt 6
Til retligt at forpligte et distrikt jf. § 21, kræves underskrift af distriktslederen samt en kredsleder eller en repræsentant for kredsledelsen for en af
distriktets kredse.

Forslag:
Afsnit slettes, da distrikterne er nedlagt.

Punkt 3
Til retligt at forpligte en amtskreds kræves underskrift af formanden for amtskredsen samt et af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer i amtskredsen.

Forslag:
Punkt 3 slettes da amtskredse er nedlagt, og som konsekvens bliver punkterne 4, 5 og 6 efterfølgende
punkt 3, 4 og 5.

Punkt 6
Forslag:
Ordet ”amtskreds” slettes i første sætning.
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Grundlovens § 22 Overgangsbestemmelse
De eksisterende distrikter opløses, når netværk og landsdele er oprettet. Distrikter, der ejer fast ejendom,
opløses dog først, når deres ejendom(me) er overdraget til et ejerfællesskab eller andre.

Forslag:
§ 22 slettes, da netværk og landsdele er oprettet.
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen

BILAG TIL PUNKT 25.
FORSLAG OM UNGDOMSREPRÆSENTANTER PÅ LANDSMØDET
Forslag:
Med virkning fra landsmødet 2010:
Forslag til ændring af Grundlov og Forbundsvedtægter:
§ 18 Landsmødet
1b: Nugældende: de tre valgte medlemmer af hver landsdelsledelse
Ændres til: fra hver landsdel tre valgte medlemmer og to ungdomsrepræsentanter.
L Landsmødet
Stk. 2: Nugældende: Medlemmer af hovedbestyrelsen samt de 3 valgte medlemmer af hver landsdelsledelse ……
Ændres til: Medlemmer af hovedbestyrelsen samt de 3 valgte medlemmer og to ungdomsrepræsentanter………
Stk. 4, 2. afsnit: Nugældende: Landsdelen afholder udgifterne ved deltagelse i landsmøde for landsdelsledelsen.
Ændres til: Landsdelen afholder udgifterne ved deltagelse i landsmøde for landsdelsledelsen og ungdomsrepræsentanterne fra landsdelen.

Begrundelse:
Med erfaring fra forløbet af landsmødet 2008 ønskes der en stillingtagen til ungdomsrepræsentanternes
fremtidige deltagelse i landsmødet.
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen
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BILAG TIL PUNKT 26.
FORSLAG OM AFSKAFFELSE AF KØNSKVOTERING I FORBINDELSE MED VALG
TIL HOVEDBESTYRELSEN
Forslag:
Forslag vedrørende afskaffelse af kønskvoteringen ved valg til Hovedbestyrelsen. Afskaffelse af kønskvoteringen kræver en ændring af FDFs Grundlov. Forslaget lyder derfor:

Grundlovens § 17 stk. 1 litra a ændres fra:
Hovedbestyrelsen består af: a. 11 valgte medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være kvinder og mindst 4
mænd, valgt af landsmødet.

Til:
Hovedbestyrelsen består af: a. 11 valgte medlemmer valgt af landsmødet

§ 17 stk. 3 ændres fra:
De under 1 a nævnte medlemmer vælges for en periode af 4 år, således at der ved hvert ordinært
landsmøde afgår henholdsvis 6 og 5 medlemmer, i hver valggruppe mindst 2 kvinder og 2 mænd.

Til:
De under 1 a nævnte medlemmer vælges for en periode af 4 år, således at der ved hvert ordinært
landsmøde afgår henholdsvis 6 og 5 medlemmer.
Samtidig foretages der konsekvensrettelser i Forbundsvedtægterne – nærmere betegnet
Punkt K1b ændres, så valget fremover kun har én valgrunde. Ligeledes fjernes henvisningen til de to
valgrunder i punkt K11c.

Den nuværende ordlyd af punkt K1b og K1c er:
b. Valget foregår i 2 valgrunder. I første valgrunde er de 2 kvinder og de 2 mænd, der har opnået de højeste
stemmetal blandt henholdsvis de kvindelige og de mandlige kandidater valgt. I anden valgrunde deltager
de kandidater, der ikke blev valgt i første valgrunde. De(n) kandidat(er), der opnår det højeste stemmetal,
er valgt. Valget sker ved skriftlig afstemning og afgøres ved almindelig stemmeﬂerhed. Hvis to eller ﬂere
kandidater opnår samme stemmetal til den plads, der besættes med det laveste stemmetal, foretages
nyt valg blandt disse. Ved afstemningen skal der i hver valgrunde afgives stemmer svarende til det antal
kandidater, der skal vælges.
c. De kandidater, der ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, er indtil næste landsmøde suppleanter for
henholdsvis de mandlige og kvindelige hovedbestyrelsesmedlemmer i den rækkefølge, som stemmetallene
i anden valgrunde viser. Såfremt en suppleant indkaldes til hovedbestyrelsen, sker det for det udtrædende
hovedbestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

De ændres nu til:
b. Valget foregår i 1 valgrunde. De kandidater, der opnår det højeste stemmetal, er valgt. Valget sker ved
skriftlig afstemning og afgøres ved almindelig stemmeﬂerhed. Hvis to eller ﬂere kandidater opnår samme
stemmetal til den plads, der besættes med det laveste stemmetal, foretages nyt valg blandt disse. Ved
afstemningen skal der i afgives stemmer svarende til det antal
kandidater, der skal vælges.
c. De kandidater, der ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, er indtil næste landsmøde
suppleanter i den rækkefølge, som stemmetallene viser. Såfremt en suppleant indkaldes til hovedbestyrel-
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sen, sker det for det udtrædende hovedbestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Begrundelse:
Kønskvoteringen blev indført ved sammenlægning af FDF og FPF og opstod ud fra denne historiske
kontekst. I 2008, 34 år efter, er denne regel ikke garant for, at FDF får den bedste hovedbestyrelse, måske
snarere tværtimod. Medlemmer af hovedbestyrelsen bør være de bedste kandidater uanset deres tilhørsforhold til landsdel, erhverv, geograﬁ, køn eller andet.
Vi ønsker os ikke en hovedbestyrelse med kraftig overvægt af hverken mænd eller kvinder – ligeså lidt
som vi ﬁnder det ønskeligt med en hovedbestyrelse med en kraftig overvægt af fx jyder, skolelærere etc.
Vi mener, at kandidater skal vælges på deres kvaliﬁkationer og deres visioner for FDF. De mænd og kvinder
der stiller op, må alle indgå i en ligelig valgkamp på samme vilkår uanset deres køn.
Forslag stillet af FDF Århus 4. og FDF Åbyhøj

BILAG TIL PUNKT 27.
FORSLAG OM TIDSFRISTER FOR OPSTILLING AF KANDIDATER TIL HOVEDBESTYRELSEN
Forslag:
Forslag til tilføjelse til Forbundsvedtægternes stk. k punkt a
”Er der ved 7 ugers fristens udløb ikke mindst opstillet det
nødvendige antal kandidater til en fuldtallig hovedbestyrelse med 2 suppleanter skal hovedbestyrelsen arbejde på
at opstille det manglende antal kandidater. Sidste frist for
opstilling af kandidater i denne forlængede periode er en
uge før landsmødet”.

Begrundelse:
Til dette landsmøde har vi alene kandidatforslag til at få
valgt en fuldtallig hovedbestyrelse. Det er således ikke muligt at få et normalt valg mellem ﬂere kandidater, og der vil
ikke være suppleanter i tilfælde af forfald i landsmødeperioden. På sidste landsmøde var der ikke valg på kvindesiden.
Forslaget skal tage sigte på at give mulighed for, at der kan arbejdes videre med at ﬁnde kandidater, efter
at 7 ugers fristen er overskredet. Det er målet, at der opstilles kandidater til en fuldtallig hovedbestyrelse
inkl. mindst 2 suppleanter. I denne forlængede periode er det alene Hovedbestyrelsen, der kan opstille
kandidater.
Kandidater, der er opstillet ved 7 ugers fristen vil stadig have fordel af præsentationen i FDF LEDEREN.
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen
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BILAG TIL PUNKT 28.
FORSLAG OM ÆNDRING AF PRINCIPPERNE VEDR. BRUG AF MIDLER FRA LUKKEDE KREDSE
Dette forslag ophæver tidligere beslutning vedr. anvendelsen af henlagte midler fra lukkede kredse, vedtaget på landsmøde i 2000.

Forslag:
Landsmødet godkender, at midler fra lukkede kredse fremover indgår i landsforbundets drift som indtægt
på lige fod med indtægter fra kontingent, tilskud mv.
Hovedbestyrelsen er ansvarlige for, at der til hver en tid er tilstrækkelige midler til start af nye enheder og
støtte af lokalt FDF arbejde, samt at de resterende midler bringes direkte i spil i FDFs drift og udvikling.

Begrundelse:
Der lukkes hvert år kredse pga. manglende medlemmer til opretholdelse af kredsarbejde. Værdierne herfra
er hidtil ført i henlæggelsen vedr. indstillede kredse, og har de senere år stået fastlåst uden at blive anvendt til udvikling eller start af nyt FDF. Ved fremover at føre de realiserede værdier som indtægt kommer
de straks i arbejde, som indtægtskilde på linie med fx kontingent, tilskud og renter.
Der tilføres i dag ﬂere midler til puljen af indstillede kredse, end der anvendes. Hovedbestyrelsen foreslår
derfor, at den løbende fordeling af midlerne administreres af Hovedbestyrelsen. Det vil betyde, at der til
hver en tid sikres, at der er tilstrækkelige midler til start af nye enheder og støtte af lokalt FDF-arbejde,
samt at de resterende midler anvendes i driften og udviklingen af FDF.
Der er endvidere de senere år peget på problemstillingen med større henlæggelser, der ikke anvendes.
Dette er rejst fra både DUF samt FDFs eksterne revisor ifm. årsregnskaber. Forslaget skal derfor også ses i
lyset af dette.
Forslag stillet af Hovedbestyrelsen

BILAG TIL PUNKT 29.
BUDGET FOR 2009 OG 2010
Herunder fastsættelse af kontingent for 2009 og 2010.
Kontingenter/medlemstal
Indtægterne fra kredsenes kontingentindbetalinger er direkte variabel med medlemstallet. Traditionelt
budgetteres medlemstallet i de kommende år, så det svarer til tallet på budget-tidspunktet. Dette princip
fastholdes.
Kontingentet pr. medlem foreslås at stige med 15 kr. i 2009, og derefter prisfremskrives med yderligere 5
kr. i 2010.

Tilskud
De budgetterede tilskud ligger på niveau med tidligere år, og svarer desuden til FDFs indplacering i DUFs
tilskudsregler.
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55°NORD A/S
Selskabet har vist sig at være i en god gænge, og forventningerne til overskuddet øges derfor i den kommende budgetperiode, sammenlignet med tidligere års budgettal.

Afregning vedr. lukkede kredse
Desværre lukkes der hvert år kredse pga. manglende medlemmer til opretholdelse af kredsarbejde.
Værdierne herfra er hidtil ført i henlæggelsen vedr. indstillede kredse. Ved fremover at føre de realiserede
værdier som indtægt kommer de straks i arbejde, som indtægtskilde på linie med fx kontingent, tilskud og
renter.
Denne principændring kræver et Landsmødeforslag, som ophæver den tidligere beslutning vedr. anvendelsen af henlæggelsen (vedtaget i 2000).

Personaleomkostninger
Udgifter til stabs- og administrationslønninger budgetteres samlet, fordi personaleressourcerne skal og
kan udnyttes med mere synergi, når man betragter ressourcerne samlet. Niveauet ligner det reelle omkostningsniveau, som kendes fra de seneste år.
Udgifter til rejser og kontorudgifter forventes på niveau med tidligere.

Aktiviteter
Sille og Sigurd forventes at fortsætte udgivelserne i budgetperioden. Omkostningsniveauet hertil fastholdes.
Udvalgsbevillingerne øges budgetmæssigt, da der i sidste periode var afsat med til visse udvalg under
posten Vision 2015. I stedet budgetteres alle udvalg under bevillinger, og der afsættes et særskilt beløb til
aktiviteter i handlingsplanen, som ikke falder ind på andre poster.
Internationalt arbejde budgetteres stadig som nettopost, men øges dog i forhold til tidligere.
Puljen til særlige initiativer tilføres mere end tidligere, for at give Hovedbestyrelsen ﬂere muligheder for at
støtte initiativer.

Medier
Med den nye portals idriftsættelse og fortsat udgivelse af de nuværende medier må der forventes et
højere omkostningsniveau end vi kender i dag. Omkostningerne til medier øges i budgettet væsentligt, når
man sammenligner med de seneste års forbrug.

Centerdrift
På Rysensteen budgetteres med udgangspunkt i en drift, der kan sammenlignes med den nuværende. Der
er fortsat afsat midler til løbende vedligeholdelsesarbejder, ligesom et nyt fyr er indregnet i driften.
Friluftscentret (Sletten og Vork) budgetteres med en samlet driftsomkostning, idet der søges at skabe
større synergieffekter på centret ved i højere fra at drive Sletten og Vork under et.

Kursus og møder, ledelse og administration
Der lægges ikke op til de store ændringer i økonomien på disse felter, men der arbejdes til stadighed med
rationaliserings- og besparelsesinitiativer.
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BUDGET FOR 2009 og 2010
Fakta
Medlemstal
Kontingent 2008
Kontingent 2009
Kontingent 2010

pr. 1.1.08

24.584
270
285
290

til vedtagelse
til vedtagelse

Indtægter i 1.000 kroner

Regnskab LM-budget LM-budget
2007

2009

2010

6.831

7.006

7.129

Kontingenter i alt

6.831

7.006

7.129

Tipsloven
Folkeoplysningsloven
Gaver og arv

7340
286
10

6.300
300
10

6.300
300
10

7.636

6.610

6.610

706
-3
12
47

400
100
0
700

400
70
0
300

762

1.200

770

346
8
0
30
-16
65

200
10
-35
10
0
50

200
10
-35
10
0
50

433

235

235

15.662

15.051

14.744

Kontingenter

Tilskud i alt
Værdireg. af aktier i 55°NORD
Stævner og lejre
Landslotteri
Afregning vedr. lukkede kredse

Andre indtægter i alt
Renter værdipapir, obligationer
Renter værdipapir, pantebreve
Beregnet rente TVR fond
Renter tilgodehavende hos kredse
Renter bank og giro
Renter 55°NORD

Nettorenteindtægter i alt
Indtægter i alt
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Udgifter i 1.000 kroner
Stabs- og administrationsløn
Rejser og kontorudgifter
Personaleuddannelse og -pleje

7.082
1.175
222

7.500
1.100
225

7.500
1.100
225

8.479

8.825

8.825

285
343
339
0
325
29
68

300
180
0
480
90
50
50

300
180
0
480
90
50
50

1389

1.150

1.150

219

550

550

1.603
472

1.250
450

1.300
450

2.075

1.700

1.750

462
163
423
0

200
250
320
0

250
250
350
200

1.048

770

1.050

Administrationsomkostninger
Forsikringer
Kontingent til andre organisationer
DUF-revision

1.639
216
196
50

1.200
220
200
50

1.150
220
200
0

Ledelse og administration i alt

2.101

1.670

1.570

15.311

14.665

14.895

352

386

-151

47
70
350

0
-60
-350

0
-60
-350

Henlagt i alt

467

-410

-410

Årets resultat

-116

-24

-561

Personaleomkostninger i alt
Sille og Sigurd
Udvalgsbevillinger
Handlingsplan 2007 - 2008
Handlingsplan 2009 - 2010
Internationalt arbejde
Tilskud nye kredse/kredsstart/agitation
Særlige initiativer/Udviklingspulje

Aktiviteter i alt
Medier i alt
Drift af ByCenter Rysensteen
Drift af Friluftsctr. Sletten og Lejrctr. Vork

Centerdrift i alt
Kursusvirksomhed
Udvalgsmøder
HB-, FU- og stabsmøder mv.
Landsmøde

Kursus og møder i alt

Omkostninger i alt
Resultat før henlæggelser
Indstillede kredse
Henlagt til ulands- og missionsarbejde
Henlagt til kursuscenterfond
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BILAG TIL PUNKT 30.
VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN
Ifølge FDFs Grundlov § 17 og § 18, samt Forbundsvedtægternes punkt K, stk. 1 skal der vælges 6 medlemmer til Hovedbestyrelsen. I første valgrunde vælges 2 kvinder og 2 mænd, mens der i anden valgrunde skal
vælges to personer blandt de resterende kandidater.
Valget sker ved skriftlig afstemning og afgøres ved almindelig stemmeﬂertal.
I første valgrunde skal der afgives netop ﬁre stemmer, 2 på kvindelige kandidater og 2 på mandlige kandidater.
I anden valgrunde skal der afgives én stemme på de resterende kandidater.
Følgende kandidater til Hovedbestyrelsen er indstillet af kredse, landsdele og hovedbestyrelse:

Kvindelige kandidater
i alfabetisk rækkefølge:

Mandlige kandidater
i alfabetisk rækkefølge:

Iben Nielsen
34 år
Leder i FDF Utterslev

Allan Frank Walther
30 år
Kredsleder og klasseleder i FDF F4

Maiken Baltzer Løsmar
28 år
Leder i FDF Fredensvang

Preben Siggaard
51 år
Formand for FDF

Maria Harbo Thomsen
31 år
Næstformand i FDF, formand for FDFs
Internationale Udvalg

Søren Langdahl Timmermann Olesen
25 år
Leder i FDF Veggerby

BILAG TIL PUNKT 31.
VALG AF LANDSFORBUNDETS INTERNE REVISOR
Kandidat til hvervet som intern revisor
Finn Bjerg Olesen
36 år
Souschef Internetbanken
Leder i FDF Måløv
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31. december 2007 for

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF.

Vi har dags dato behandlet og godkendt Ersrapporten for perioden 1. januar
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Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF
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Vi har revideret Ersrapporten for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF for regnskabsEret 1. januar - 31.
december 2007 omfattende ledelsespEtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgKrelse, balance,
:/81/<=;K7<9:1K;/6</9189=/;D;<;+::9;=/8+06J11/</0=/;E;<;/18<5+,<69?/8
$/?3<398/82+;355/970+==/=./3E;<;+::9;=/8+80K;=/,>.1/==+6
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Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflJgge en Ersrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
Ersregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er
relevante for at udarbejde og aflJgge en Ersrapport, der giver et retvisende billede uden vJsentlig fejlinformation, uanset
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmJssig regnskabspraksis og
>.K?/l</+0;/18<5+,<7J<<31/<5K8<97/;;37/631//0=/;97<=J8.312/./;8/

"+;/8578'48;'75-*+4:*,D79+7+;/8/54
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Ersrapporten pE grundlag af vores revision. Vi har udfKrt vores revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krJver, at vi lever op til etiske krav samt planlJgger
og udfKrer revisionen med henblik pE at opnE hKj grad af sikkerhed for, at Ersrapporten ikke indeholder vJsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnE revisionsbevis for de belKb og oplysninger, der er anfKrt i Ersrapporten. De
valgte handlinger afhJnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vJsentlig fejlinformation i
E;<;+pporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for landsforbundets udarbejdelse og aflJggelse af en Ersrapport, der giver et retvisende billede,
med henblik pE at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstJndighederne, men ikke med det formEl at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af landsforbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udKvede regnskabsmJssige skKn er
;37/631/<+7=/8?>;./;381+0./8<+76/./:;J</8=+=398+0E;<;+::9;=/8
Revisionen er tillige udfKrt i overensstemmelse med retningslinierne i bekendtgKrelse nr. 1753 af 21. december 2006 om
;/18<5+,<+06J11/6</09;91;/?3<398+0=36<5>.=36<=K==/+0>81.97<09;7E6
/=/;?9;/<9:0+==/6</+=./=9:8E/./;/?3<398<,/?3</;=36<=;J55/631=91/18/=<971;>8.6+109;?9;/<59856><398
$/?3<398/82+;355/13?/=+86/.8381=3609;,/296.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at Ersrapporten giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2007 samt af resultatet af landsforbundets aktiviteter og pengestrKmme for regnskabsEret 1. januar - 31.
./-/7,/; 39?/;/8<<=/77/6</7/.E;<;/1nskabsloven.
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Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflKgge en Drsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
Drsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er
relevante for at udarbejde og aflKgge en Drsrapport, der giver et retvisende billede uden vKsentlig fejlinformation, uanset
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmKssig regnskabspraksis og
>.L?/l</+0;/18<5+,<7K<<31/<5L8<97/;;37/631//0=/;97<=K8.312/./;8/

"+;/8578'48;'75-*+4:*,D79+7+;/8/54

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Drsrapporten pD grundlag af vores revision. Vi har udfLrt vores revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krKver, at vi lever op til etiske krav samt planlKgger
og udfLrer revisionen med henblik pD at opnD hLj grad af sikkerhed for, at Drsrapporten ikke indeholder vKsentlig
fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnD revisionsbevis for de belLb og oplysninger, der er anfLrt i Drsrapporten. De
valgte handlinger afhKnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vKsentlig fejlinformation i
D;<;+pporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for landsforbundets udarbejdelse og aflKggelse af en Drsrapport, der giver et retvisende billede,
med henblik pD at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstKndighederne, men ikke med det formDl at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af landsforbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen
til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udLvede regnskabsmKssige skLn er
rimelige sam=/8?>;./;381+0./8<+76/./:;K</8=+=398+0D;<;+::9;=/8

Revisionen er tillige udfLrt i overensstemmelse med retningslinierne i bekendtgLrelse nr. 1753 af 21. december 2006 om
;/18<5+,<+06K11/6</09;91;/?3<398+0=36<5>.=36<=L==/+0>81.97<09;7D6.

/=/;?9;/<9:0+==/6</+=./=9:8D/./;/?3<398<,/?3</;=36<=;K55/631=91/18/=<971;>8.6+109;?9;/<59856><398

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at Drsrapporten giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2006 samt af resultatet af landsforbundets aktiviteter og pengestrLmme for regnskabsDret 1. januar - 31.
./-/7,/; 39?/;/8<<=/77/6</7/.D;<;/1nskabsloven.

L,/82+?8./812. maj 2007

Deloitte
%=+=<+>=9;3</;/=$/?3<398<+5=3/</6<5+,
2;3<=3+8+679</#/./;</8
<=+=<+>=9;3</;/=;/?3<9;

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor



Til hovedbestyrelsen i Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

Vi har revideret Drsrapporten for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF for regnskabsDret 1. januar - 31.
december 2006 omfattende ledelsespDtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgLrelse, balance,
:/81/<=;L7<9:1L;/6</9189=/;C;<;+::9;=/8+06K11/</0=/;D;<;/18<5+,<69?/8
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Jeg har som landsmKdevalgt intern revisor pEset, at landsforbundets midler er anvendt efter deres formEl under

hensyn til6+8.<09;,>8./=<?/.=K1=/;,>.1/=91?/.=+1/6</;:D6+8.<7L./=<+7=29?/.,/<=B;/6</8<7L./;
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Jeg har som landsmLdevalgt intern revisor pDset, at landsforbundets midler er anvendt efter deres formDl under
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58B==/./2+8.6381<:6+82+;>8./;1E/=/809;,/;/./6</1/88/7./=7/<=/+0E;/=91;/<>6=+=/;8/?360K;<=,/1B8./
+=?3</<313

09;7D6/=#D6/./6</<:6+82+;9?/.,/<=B;/6</83<+77/82K812/;7/.+;,/4./=38=/8<=7/.09;7>6/;381/8+0/8

8B?3<398<:6+8<97;K55/;0;/7=36

5977/=38.3./=8B/;/18<5+,<E;

.73 af 2 . december 2006 vedrLrende tilskud til stLtte for

91-+

6+810;3<=/./7/66/7?K;/8./7/.+8.<09;,>8./=/=<+77//;<5/=9?/;09;' -%:/4./;8/3+87+;5

omkostningsstyring. Butikken F!"RD har i Lvrigt efter regnskabsDret afslutning tilbagebetalt 00 t.kr. af det

afdKmpet resultatrKkke. "verskuddet skyldes bl.a. selskabets deltagelse pD FDF JULSILEJR 2006 og stram

Landsforbundets andel af overskuddet i selskabet pD 833 t.kr. i 2006. Fremtiden tegner til en mere rolig og

E4erskabet i butikken F!"RD S har nu endelig vist sig som en positiv regulering i regnskabet. SDledes er

 7395;7/;//8.,>.1/==/;/=

t.kr/66/;-+ 7395;7/;//8.3

/8.3

91-+ 7395;7/;//8.,>.1/==/;/=

/<+76/./38.=J1te; (e5<5l +;;+81e7e8te; 91 ;e<>lt+t +0 +5t3e;) e; pE 3 +lt 5 7395; elle; c+

:E5;/.3==/;
6 t5; 738.;e

Nett9;e8te;8e l311e; +tte; 9ve; b>.1ettet <97 0Kl1e +0 .e8 ;el+t3vt <t9;e 9bl31+t398<be29l.8381 91 738.;e t;J5

!/==9;/8=/38.=K1=/;8//;31/8<=/1/=<970L61/+0L1/635?3.3=/= ikke mindst efter overskuddet fra landsl/4;/8

/<+76/./38.=K1=/;/5<56+;;+81/7/8=/;/;:D3+6= 
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+8.<09;,>8./=<<+76/./+5=3?3=/=/;

Landsforbundets samlede aktiviteter.

ungdomsformDl kan det oplyses, at det samlede udbetalte tilskud under Tipsloven, er anvendt til finansiering af

Med henvisning til bekendtgLrelse nr.

6 ve.;K;e8.e t3l<5>. t3l <tKtte 09;

>81.97<09;7El 5+8 .et 9plB<e< +t .et <+7le.e >.bet+lte t3l<5>. >8.e; T3p<l9ve8 e; +8ve8.t t3l 038+8<3e;381 +0

 .ece7be;

 % <tK;;e e8. b>.1ette;et 2v3l5et <5Bl.e< e8 e5<t;+t3l.el381 0;+

p>lje8 Me. 2e8v3<8381 t3l be5e8.t1K;el<e 8; 53 +0


T3l<5>..et 3 7e.0K; +0 T3p<l9ve8 e; 3

<=L;;//8.,>.1/==/;/=2?365/=<5B6./</8/5<=;+=36./6381:D

forventet.
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fra pul4en. "mvendt er der sket et fald i tilskuddet fra Folkeoplysningslovens midler, som dog ogsD var

&36<5>../=37/.0L;+0&3:<69?/8/;3

?K;/=  5;:;7/.6/7

b>.1ettet Op5;Jv8381e8 e; 598t381e8te; pEv3;5e; 91<E b+l+8cep9<te8 T3l19.e2+ve8.e 29< 5;e.<e  Det

/.6/7<=+66/=/;D;<+1/82/;=3698=381/8=/=2+;3

U.v35l381e8 3 598t381e8t38.tJ1te;8e e; 891e8l>8.e <t+b3l 91 >.1K; 3 +lt 63 t5; 2v3l5et e; pE 83ve+> 7e.

+4D15453/81+:*;/12/4-

 p;9je5te;et L+8.<09;b>8.et< Kv;31e eje8.977e e; 91<E ;e89ve;et 91

De samlede kontingentindtKgter er i 2006 steget knap 0 t.kr., men ligger dog stadig noget under budgettet.



?/.631/296.=

9ve;8+t8381<0+c3l3tete; blev 3
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A5t3v3tete;8e pE FDF F;3l>0t<ce8te; Slette8 2+; vJ;et 3 095>< 91 bB11e;3et +0 t9 <e;v3ce2><e 91

<=J?8/;9109;/=+1/=8B,B11/;3

Friluftscenter Sletten med blDsk4ortede bLrn og unge. Ikonomisk var arrangementet prKget af dygtig styring og

ressourcebevidste principper. Dette har, sammen med et stort antal sene tilmeldinger, g4ort overskuddet markant

A8.;e 97;E.e; 2+; 8+t>;l31v3< 91<E vJ;et p;39;3te;et De; 2+; <Ele.e< vJ;et +029l.t 5>;<e; 0Jlle< <977e;lej;

StLrst aktivitet har der dog vKret omkring landsle4ren FDF JULSILEJR 2006, som i sommeren fyldte



L+8.<09;b>8.et 2+; 3 .et 09;lKb8e E; b>8.et 7+81e ;e<<9>;ce; 3 9p<t+;te8 +0 .e8 8Be v3<398<pl+8 De8 .e;t3l

"verordnet set har Landsforbundets aktiviteter, som en selvfLlgelighed, atter i 2006 taget udgangspunkt i



Aktivitet

Aktivitet
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31+8191:6+86J18381/82+;2+0=095><3E;/= $/<>6=+=/=/;./;09;355/<9709;?/8=/=:E?3;5/=+038?/<=/;381/;8/

/80K;<=/2+8.6381<:6+80;/779.(3<398
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Ledelsesberetning
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Sammenlignet med tidligere Dr sDvel som budgettet er resultatet for 2006 yderst tilfredsstillende. Der er flere
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enkeltstDende Drsager til det store overskud, deriblandt resultatet fra FDF JULSILEJR 2006 og den betydelige
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>;<><9759<=8381/;8//;<=/1/=2?365/=:;37J;=5+8

<7/.3/;<=E;31/809;/8+8</631,/<:+;/6</6+./=6>A/;355/>.5977/=3;/18<5+,<E;/=/;,6/?3<=/./=

selve driften har bidraget med midler for 4.378 t.kr./;3<K;/;38?/<=/;/=39,631+=398/;91+0.;+1/=:D1K6.

Som noget nyt er pengestrLmsopgLrelsen en del af Landsforbundets Drsrapport. Her fremgDr det blandt andet, at

!+4-+897D3856-D7+28+4

/==/2+;7/.0K;=/8/5<=;+38.=J1=:E-+ =.kr.

revisorassistan-e i forbindelse med ekstra arbejder, herunder opgKrelse af grundlag for momskompensation.

personaleuddannelse, der har fEet stKrre fokus. Der er blevet opdateret og udskiftet IT-udstyr, og anvendt Kget

Omkostninger til administration og ledelse er steget i forhold til 2006. En del af forklaringen ligger pE

:E,/1B8.=,B11/;3/=+0/8,E62B==/:E grunden.

Lejr-enter Vork er der etableret nyt vandvJrk, kKkken og spisesal er renoveret ligesom en rJkke frivillige har

Der er investeret mange ressour-er i ejendommene i 2007. SEvel Kkonomiske midler som frivillig arbejdskraft.
Rysensteen har fEet renoveret kKkkenet, hvilket er finansieret via driften og kursus-enterfonden. PE FDF

=K==/;/:D/8-/8=;+6medlemsregistrering.

?J;/=738.;//8dE;/=0K;631/<97/./;/82+;;/.>-/;/= nettoresultatet.

udsendt en gave til medlemmerne i bladets mElgruppe. luz er udkommet i Eret, men omkostningerne hertil har

er fKrdig og betalt via en tidligere henlKggelse. Crets henlKggelse er altsD mLntet pD nKste fase, som bringer

,B-/8=/;/=<5L55/897,B18381/<>./82/86K11/<8B/  t.kr=36&->.?3563813./=0L;<=/0+</+0&-projektet

udvikling. Der henlKggelse i 2006 yderligere 280 t.kr. til kursuscenterfonden som en del af finansieringen af

/86K11/6</;8/0L61/;,>.1/==/=7/.>8.=+1/6</+02/86K11/6</8=365>;<><-/8=/;098./8912/86K11/6</8=36&-

5>8?J;/=+8?/8.=73.6/;=366K891/85/6=/+5=3?3=/=/;

09;?/8=/=/;09;2+;./;3

Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og staben er under budgetniveau.

.7383<=;+=398<+0=+6/87/.,>=355/8F!"$%/;8><6>=91</6<5+,/=2+;0D/=9?/;.;+1/=,91296./;3/=

9?/.,/<=B;/6</82+;,>.1/=6+1=/8<=9;./6+0.3<</73.6/;7/89759<=8381/;8//;355/5977/=<E2>;=31=<97

PD administrationssiden ligger afholdelsen af landsmLdet nKsten 100 t.kr. under budgettet, ligesom mLder i

LandsmKdet besluttede i 2006 at bruge op til 3 mio.kr. pE handlingsplanen i lKbet af 2007 og 200.

posteret under SJrlige initiativer .

underskud pD 73 t.kr. Landslejren har haft sin indflydelse pD Lgede lejeindtKgter pD Sletten og mindre udlejning

:D(9;5

Hovedbestyrelsen besluttede i november at give et eksemplar af Den Nye Aftale til alle kredse. Gaven er

Friluftscenter Sletten har reduceret driftsunderskuddet betragteligt, mens Kursuscenter Vork har prKsteret et

Netto-ejendomsdriften har vKret 402 t.kr. lavere i 2006 end i 2005. SDvel Bycenter Rysensteen som

pE det skjulte Europa og formandskabet i European Fellowship. Som noget nyt er de forventede tilskud til
38=/;8+=398+6/+;;+81/7/8=/;:/;39.3</;/=<E./0;/79?/;7/.=+1/<3<+77/E;<979759<=8381/86311/;

Internationalt arbejde har i 200 kostet mere end planlagt. To vJsentlige Ersager hertil er arrangementet Jagten

redaktionsomkostningerne igen.

2/8,635:E+=<35;/./8,/.<=/<+77/82J817/66/7K598973916/./;>..+88/6</

henfKres til musikkurser og rejseudligningsordningen. Der vil blive evalueret pE kursusdriften generelt med

udkommet 1 gang i starten af Dret. De Lvrige blade har ogsD vist Lkonomisk gode resultater ved at nedbringe

FDFs medier stDr for en anselig besparelse i 2006. Ikke mindst bladet Flux bidrager hertil, idet bladet kun er

ikke givet overskud som i 2005.

Aktivitetsomkostninger er faldet i 2007. Der har vJret brugt mange krJfter pE at planlJgge aktiviteterne i
2+8.6381<:6+8/82?365/=0K;<=?365977/=36>.=;B53

3<K;</839;5>;</;8/<97>.?3</;.D;631/;/L598973<5/;/<>6=+=/;3

/<>./82+;./738.;/<=K?8/;916/4;/

negative og positive afvigelser inden for gruppen. Kursusomkostningerne er sDledes steget markant, og det er

Finansiering af Visions- og handlingsplan .

stabsmedlem har arbejdet fuld tid med handlingsplanen det sidste halvEr, og lKnandelen er derfor fKrt pE posten

Landsforbundets aktiviteter ligger omkostningsmKssigt pD niveau med budgettet. Der er dog tale om bDde

Stabens lKn, rejser og kontorhold ligger en anelse under niveauet fra Eret fKr. Dette skyldes blandt andet, at et

ud af driften og ikke via en henlKggelse som tidligere. Derfor er stabens lLnninger Lget med 433 t.kr.

"759<=8381/;8/=36;/4</;91598=9;>.130=/;/;=361/81K6.:D83?/+>7/.=3.631/;/

t.kr. af den ansvarlige kapital.

rationaliseret og indfKrt bedre styring, hvilket afspejler sig pE bundlinien. Selskabet har i 2007 til FDF
tilbagebetalt 500 t.kr. af den ansvarlige lEnekapital. Selskabet har efter statusdagen tilbagebetalt yderligere 500

til fuld tilfredshed. I Lvrigt bLr lejrens resultat ses i sammenhKng med den betydelige administrative bistand,

som Forbundskontoret har ydet til lejren.

Staben har i det forlLbne Dr bestDet af en person mere end Dret fLr. Samtidig er medlemskonsulentens lLn betalt

andel af overskuddet er 706 t.kr., og vJsentlig over budgettet. Selskabet er inde i en god gJnge, hvor der er

indtKgtsfLrt som fLlge af lejren, hvilket er tilfredsstillende eftersom lejren pD alle andre omrDder er gennemfLrt

Resultatet af Landsforbundets aktier i 55F Nord A/S giver ogsE i 2007 et positivt bidrag til regnskabet. FDFs

6

Som tidligere nKvnt har landslejren FDF JULSILEJR 2006 givet et markant overskud. I alt 2.845 t.kr. er
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Lan.<for,>n.et har 3 l31he. 7e. <3.<te Er 7o.ta1et 500 tkr 3 af.ra1 pE 7elle7?Jren.e 7e. 55F Nor. A/S jf

$egns5absDret 2

Han.l3n1<planen ,e1yn.er n> at fol.e <31 >. o1 .et er .erfor for?entel31t at 008 3 lan1t hKjere 1ra. pE?3rke<
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"+8:29'9*/8654+7/45;38..J55/<+0=3.631/;/E;<9?/;<5>.

+09759<=8381/;<9758B==/;<31=369:0B6./6</+07E6/8/32+8.6381<:6+8/8

57;+49+9:*;/12/4-

C;/=<9?/;<5>./0=/;2/86K11/6</;:D  

5;9?/;0L;/<=36/1/85+:3=+6/8

Resultatdisponering
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forhDbentlig bKre :rKg af om5ostninger som retter sig mod udmLntningen af ?isionen er budgetteres sDledes

97=+6/82/;+09?/809;
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7 bli?er det fLrste h?or Landsforbundet arbejder efter Vision2 1 erfor til regns5abet
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Den l3k?3.3tet<7J<<31e pE?3rkn3n1 fra .r3ften har ?Jret ne1at3? 7e. 647 tkr T3l 1en1Jl. er .er netto 3n.1Eet

!+4-+897D3856-D7+28+4

7

/;>.9?/;/;./;355/38.=;>00/=2K8./6</;/0=/;;/18<5+,<D;/=<>.6L,<975+8K8.;/9:0+==/6</8+0;/18<5+,/=

%

=5;3+0.;+1:D7/66/7?K;/8./7/.,>=355/8F!"$

/86J11/6</r/;09;/=+1/=39?/;/8<<=/77/6</7/.,>.1/==/=

+8.<09;,>8./=2+;<97=3.631/;/8K?8=79.=+1/=

C4*+28+7+,9+77+-481'(8@7+98:*2D(

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

Ledelsesberetning

8

Ledelsesberetning

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

43

D/8 +8?/8.=/ ;/18<5+,<:;+5<3< /; uJ8.;/= 3 09;h96. =36 <3.<=/ E;, ,9;=</= 0;+ += +8./6 +0 u.130=/; =36 38=/;8+=398+6/

/8+8?/8.=/;/18<5+,<:;+5<3</;>K8.;/=309;296.=36<3.<=/D;

E8=+1/;8/<;/8=/38.,/=+6381/;=36>6<K098./87/.=+1/<355/3;/<>6=+=9:1K;/6</87/8=366J11/<>6<K098./8

+55>7>6/;/./ +0- 91 8/.<5;3?8381/; 0<5;3?8381<1;u8.6+1/= /; 59<=:;3</8 7/. =366K1 +0 9:<5;3?8381/;, 91 7/.

66/7/66/7?J;/8./;30;/77/.?+6>=+97;/18/<=36.+8<5/5;98/;/0=/;,+6+8-/.+1/8<5>;<

Ejendomme
Ej/8.977/8 RB</8<=//8 ?J;.3+8<J==/< =36 59<=:;3< 7/. =366J1 +0 9:<5;3?8381/; 91 7/. 0;+.;+1 +0
+55>7>6/;/./ +0- 91 8/.<5;3?8381/; 0<5;3?8381<1;u8.6+1/= /; 59<=:;3</8 7/. =366J1 +0 9:<5;3?8381/;, 91 7/.

598=+8=?>;./;381":<5;3?8381/;,38./<>8./;;/</;?/09;9:<5;3?8381+0/4/8.977/>8./;/1/85+:3=+6/8

Driftsmateriel og inventar

D;30=<7+=/;3/6 91 38?/8=+; ?K;.3+8<K==/< =36 +8<5+00/6</<<u7 7/. 0;+.;+1 +0 +0<5;3?8381/; 0<5;3?8381/;

09;/=+1/<638/K;=9?/;7+5<37>7D;

/1/85+:3=+6/8

P+8=/,;/?/, <97 ;/:;K</8=/;/; u6<L098./8< u.6D8, 0;+1D; 098./8< 2/86K11/6</;, ./; /; 9:0L;= u8./;

#+8=/,;/?/9:=+1/<=36/8<5L88/=5>;<?K;.3>8./;2/8<B8=+1/8=3609;;/8=8381/8

'89=/;/./+5=3/;9:=+1/<=36+8<5+00/6</<<>7 >;<;/1>6/;381/;0L;/<.3;/5=/:D/1/85+:3=+6/8

09;/=+1/<638/J;=9?/;7+5<37>7E;

D;30=<7+=/;3/6 91 38?/8=+; ?J;.3+8<J==/< =36 +8<5+00/6</<<u7 7/. 0;+.;+1 +0 +0<5;3?8381/; 0<5;3?8381/;

Driftsmateriel og inventar

BL;<89=/;/./ +5=3/; 91 9,631+=398/; 9:=+1/< =36 5u;<?K;.3 :D <=+=u<.+1/8 9; ,L;<89=/;/./ 9,631+=398/; .91

7+5<5>;<

:E 1;u8.6+1 +0 u+0hJ8131/ ?u;./;381/; +0 .+1<?J;.3/8 H?;31/ /j/8.977/ 9:=+1/< =36 </8/<=/ 900/8=631/
598=+8=?>;./;381":<5;3?8381/;,38./<>8./;;/</;?/09;9:<5;3?8381+0/4/8.977/>8./;/1/85+:3=+6/8

Aktier og obligationer

0;+.;+1 +0 /8 <c;+:?J;.3, ./; <?+;/; =36 ./8 :E /j/8.977/8 :Eh?36/8./ hj/70+6.<09;:631=/6</ O:<5;3?8381 <5/;

Omregning af fremmed valuta

:D 1;u8.6+1 +0 u+02K8131/ ?u;./;381/; +0 .+1<?K;.3/8 I?;31/ /j/8.977/ 9:=+1/< =36 </8/<=/ 900/8=631/

0;+.;+1 +0 /8 <c;+:?K;.3, ./; <?+;/; =36 ./8 :D /j/8.977/8 :D2?36/8./ 2j/70+6.<09;:631=/6</ O:<5;3?8381 <5/;

"+49+/4*9C-9+7

Ej/8.977/8 RB</8<=//8 ?K;.3+8<K==/< =36 59<=:;3< 7/. =366K1 +0 9:<5;3?8381/; 91 7/. 0;+.;+1 +0

;/18<5+,<E;/=<+7==36<5>.32/8296.=36965/9:6B<8381<69?/8

"00/8=631/=36<5>.970+==/;.;30=<=36<5>.32/8296.=36&3:<69?/8./;/;79.=+1/=:E1;>8.6+1+0+8<K183817/.39

66/7/66/7?K;/8./;30;/77/.?+6>=+97;/18/<=36.+8<5/5;98/;/0=/;,+6+8-/.+1/8<5>;<

Ejendomme

Offentlige tilskud

Omregning af fremmed valuta



98=381/8=/;38.=J1=<0K;/<:E1;>8.6+1+05;/.</8/<38.,/;/=8381/;+07/.6/7<=+6:;

./-/7,/;

Kontingenter

D8=+1/;8/<;/8=/38.,/=+6381/;=36>6<L098./87/.=+1/<355/3;/<>6=+=9:1L;/6</87/8=366K11/<>6<L098./8

7/.148=5;

"+49+/4*9C-9+7

./-/7,/;

/8+8?/8.=/;/18<5+,<:;+5<3</;2/;/0=/;0K61/8./

/809;K1/6</+0,+6+8-/8:;

;/18<5+,<D;/=<+7==36<5>.32/8296.=36965/9:6B<8381<69?/8

"00/8=631/=36<5>.970+==/;.;30=<=36<5>.32/8296.=36&3:<69?/8./;/;79.=+1/=:D1;>8.6+1+0+8<L183817/.39

09;K1/6</ +0 /1/85+:3=+6/8 :; 1 j+8u+; 2006 7/. 243 =5;, /8 8/.,;381/6</ +0 ;/<>6=+=/= 09; 2006 :E 94 =5; 91

98=381/8=/;38.=K1=<0L;/<:D1;>8.6+1+05;/.</8/<38.,/;/=8381/;+07/.6/7<=+6:;

Offentlige tilskud

=3619./2+?/8./; 3 79.<J=8381 =36 =3.631/;/, h?9; u.130=/;8/ ,6/? u.130=<0K;= E;/= 0K; 79.=+1/6</ +0 =36<5u../=
G8.;381/8, ./; <35;/; 59;;/5= :/;39.3</;381 +0 =36<5u. 91 u.130=/; =36 38=/;8+=398+6/ +;;+81/7/8=/;, 7/.0K;/; /8

Kontingenter


+5=3?3=/=/;

./-/7,/;

=36:+<8381/; +0 ;/<u6=+=9:1K;/6</, ,+6+8c/, :/81/<=;K7<9:1K;/6</ 91 89=/;, ./; 0K61/; +0 6+8.<09;,u8./=<

+5=3?3=/=/;

+;;+81/7/8=/;, <97 6+8.<09;,u8./= 79.=+1/; =36<5u. =36 .J58381 +0 E;/= /0=/;, 0;+ 91 7/. 2007 +5=3?/;/< u8./;

D;<;+::9;=/8/;+06+1=39?/;/8<<=/77/6</7/.E;<;/18<5+,<69?/8<,/<=/77/6</;09;;/18<5+,<56+<</7/../

=36:+<8381/; +0 ;/<u6=+=9:1L;/6</, ,+6+8c/, :/81/<=;L7<9:1L;/6</ 91 89=/;, ./; 0L61/; +0 6+8.<09;,u8./=<

8

C;<;+::9;=/8/;+06+1=39?/;/8<<=/77/6</7/.D;<;/18<5+,<69?/8<,/<=/77/6</;09;;/18<5+,<56+<</7/../

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF
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maks. kurs 100. Unoterede aktier optages til anskaffelsessum. Kursregule;381/;0K;/<.3;/5=/:E/1/85+:3=+6/8
#+8=/,;/?/9:=+1/<=36/8<5K88/=5>;<?J;.3>8./;2/8<B8=+1/8=3609;;/8=8381/8
Pantebreve, som reprJsenterer JulsKfondens udlEn, fragEr fondens 2enlJggelser, der er opfKrt under
egenkapitalen.

Aktier i butikken 550 Nord A/S
Aktierne indregnes og vJrdiansJttes efter den indre vJrdis metode, 2vilket indebJrer, at aktierne i balancen
?J;.3+8<J==/<=366+8.<09;,>8./=<+8./6+0,>=355/80 Nord A/S regnskabsmJssige indre vJrdi (egenkapital).
;/<>6=+=9:1K;/6</838.;/18/<6+8.<09;,>8./=<+8./6+0,>=355/80 Nord A/S resultat efter skat.

;/<>6=+=9:1L;/6</838.;/18/<l+8.<09;,>8./=<+8./6+0,>=355/80 Nord A/S resultat.

Nettoopskrivning af aktierne overfLres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regn-

<5+,<7K<<31/?K;.39?/;<=31/;59<tprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender vKrdiansKttes med fradrag af hensKttelse til tabsrisici, opgjort pD grundlag af en individuel

?>;./;381+0=3619./2+?/8./;8/

+42C--+28+7

38?/<=/;381/;<+7=6+8.<09;,>8./=<635?3./;?/.E;/=<,/1B8./6</91<6>=8381

PengestrKmsopgKrelsen prJsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrKmme vedrKrende driften og

!+4-+897D3856-D7+28+

9;:631=/6</8;/.>-/;/<7/.

PengestrLmme vedrLrende investeringer omfatter investering i vKrdipapirer og ejendomme samt afdrag pD

:++0./=B././=36<5>./8E;631/;/1>6/;3810K;/<.3;/5=/:E/1/85+:3=alen.

landsfor,>8./=0;++8<5'81.97<J66/<;E.32/8296.=36&3:<69?/8<+7=0;+95+6/9186J1<09nden.

>.130=/;.K55/=+0=3.631/;/09;/=+18/2/86K11/6</;<+7=K8.;3813=3619./2+?/8./;911K6..

prioritetsgK6..

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse vedrKrer fast ejendom, 2vortil der er Bdet etableringstilskud til

#/81/<=;L77/?/.;L;/8./.;30=en9:1L;/<<97;/<>6=+=0L;2/86Kggelser;/1>6/;/=09;355/-598=+8=/.;30=sposter,

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse

/4/38.=J1=/;91.;30=<>.130=/;0K;/<.3;/5=/:E2/86J11/6</8

38?/<=/;381/;<+7=6+8.<09;,>8./=<635?3./;?/.D;/=<,/1B8./6</91<6>=8381

Sejl'19/;/9+9+76@ Sletten

2/86J11/6</1J6./8./;/16/;

HenlJggelserne disponeres af 2ovedbestBrelsen til bestemte formEl i overensstemmelse med de for den enkelte

PengestrLmsopgLrelsen prKsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrLmme vedrLrende driften og

:++0./=B././=36<5>./8D;631/;/1>6/;3810L;/<.3;/5=/:D/1/85+:3=alen.

+42C--+28+7

?>;./;381+0=3619./2+?/8./;8/

Tilgode2avender vJrdiansJttes med fradrag af 2ensJttelse til tabsrisici, opgjort pE grundlag af en individuel

Tilgodehavender

<5+,<7J<<31/?J;.39?/;<=31/;59<tprisen.

!+4-+897D3856-D7+28+

9;:631=/6</8;/.>-/;/<7/.

landsfor,>8./=0;++8<5'81.97<K66/<;D.32/8296.=36&3:<69?/8<+7=0;+95+6/9186K1<09nden.

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse vedrLrer fast ejendom, hvortil der er ydet etableringstilskud til

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse

/4/38.=K1=/;91.;30=<>.130=/;0L;/<.3;/5=/:D2/86K11/6</8

Sejlcenter Sletten

2/86K11/6</1K6./8./;/16/;

Nettoopskrivning af aktierne overfKres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regn-

BKrsnoterede aktier og obligationer optages til kursvJrdi pE statusdagen. For ,K;<89=/;/./ obligationer dog

?K;.3+8<K==/<=36landsforbundets+8./6+0,>=355/80 Nord A/S regnskabsmKssige indre vKrdi (egenkapital).

HenlKggelserne disponeres af hovedbestyrelsen til bestemte formDl i overensstemmelse med de for den enkelte

Aktier og obligationer

Aktierne indregnes og vKrdiansKttes efter den indre vKrdis metode, hvilket indebKrer, at aktierne i balancen

9

Aktier i butikken 550 Nord A/S
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4

18


_______

 
__________
 
__________

Overskud af arrangementer

4*9C-9+7 i alt


_______

0
_______

0
__________



0

2.844.600

>6<Llejr 2006

7


_______

  
__________

%/839;-3=B

300
_______

832.817
__________

Andel af resultat 3,>=355/8F!9;.%

Resultat af aktier


_______


__________

Renter

73
(60)
_______

(12.529)
__________

69.300

10

19

305


_______

0
_______

Renteudgifter og gebyrer

Renter af mellemregning med
,>=355/8F!9;.%

9.463

338.158
52.371

6

Renter, pantebreve


__________

154.571
__________

0


_______

 
__________
15.527

4
_______

600

6.000

1.661
__________

531.097

Renter, bank og tilgodehavende mv.

5

Renter, obligationer

4*7+/4*9C-9+7

3

Afregning vedr. lukkede kredse

2

Landslotteri

Tilskud

Gaver og arv

Folkeoplysningsloven

7.174.743

 
_______

 
__________

Kontingenter

Tipsloven

7.410
_______


kr.
__________

6.838.975
__________

1

Note
____

Budget

 
t.kr
_______

Kontingenter

In*9C-9+7

"+8:29'956-D7+28+,57 

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

 
__________

 
__________

222.572
__________

0

  
__________

(728.611)
__________


__________

(36.840)
__________

56.343

956

15.163

375.186


__________

27.684
__________

30.288

  
__________

7.764
__________

314.192

6.528.372

  
__________

6.791.375
__________


kr.
__________

 
_______


_______

0
_______

0


_______

200
_______


_______

(25)
_______

75

10

21

400


_______

0
_______

0


_______

4
_______

600

6.000


_______

7.125
_______

Budget

 
t.kr.
_______

11
10

:;39;3=/=<1J6..

PengestrK77e ?e.rKren.e 3n?ester3nger 970+==/; 38?/<=/;381 3 ?Jr.3:a:3rer 9g ejen.977e sa7t a0.rag :E

>.130=/;.J55/=+0=3.631/;/09;/=+18/2/86J11/6</;<+7=J8.;3813=3619./2+?/8./;911J6..

#/81/<=;K77/?/.;K;/8./.;30=en9:1K;/<<97;/<>6=+=0K;2/86J11/6</;;/1>6/;/=09;355/-598=+8=/.;30=s:9<=/;

!+4-+897D3856-D7+28+,5798'9
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_______


 
__________

Drift af ejendomme

14

13.442
__________

0
10
_______

72.851

460

1.222

;30=+0L?;31//4/8.977/

354.397

;30=+0>;<><-/8=/;(9;5

1.014.156

;30=+0;36>0=<-/8=/;%6/==/8


__________

2'*+4+5-2@+9

D;30=+0B-/8=/;$B</8<=//8


_______

  
__________

Aktiviteter
 
_______

0
_______

0

50

50

0

257

0

0

325

210

220

0
__________

14.000

0

9.090

0

300.345

48.707

118.913

162.670

165.737

376.245

 ><35 2004

&36<5>.=368B/5;/.</5;/.<<=+;=

%K;631/383=3+=3?/;

13

12

&36<5>.=36+13=+=398<7+=/;3+6/

11

+65+8:;94/5=

9

/.6/7<>.?+61/=

8=/;8+=398+6=+;,/4./

9

'.?+61<,/?366381/;

10

9

I?;31/<=K?8/;916/4;/

8

'.?+61<7L./;


_______

 
__________

Staben

>;<><?3;5<972/.

1.155
_______

1.215.502
__________

4.160

%=+,/8<;/4</;91598=9;>.130=/;

4.815.569

 
__________

9.998
__________

130.440

446.835

1.269.490

  
__________

  
__________

11.461
__________

14.000

0

5.860

(49.143)

371.865

(85.144)

175.386

47.244

118.788

231.712

  
__________

1.164.194
__________

4.383.099

 
_______

10
_______

0

450

1.187

 
_______

 
_______

0
_______

0

50

50

0

250

0

300

315

206

210

 
_______

1.170
_______

3.860

 
__________

4*9C-9+7/'29


_______


_______

 
)
__________
Resultat af arrangementer

10
0
_______

12.719


_______

 
__________

(15.941)
__________

7

100
_______

705.693
__________

>6<Kl/4; 2006

%=J?8/;916/4;/

Resultat af aktier

Andel af resultat 3,>=355/8F!9;.%


_______

 
__________

Renter

50

10

19

300

(60)
_______

65.475

29.871

7.681

345.562


_______

0
_______

(16.192)
__________

18

6

 
__________

47.081
__________

0


_______

 
__________
12.210

4
_______

300

5.700


_______

6.890
_______

9.763
__________

285.601

7.339.712

 
__________

6.830.793
__________


kr.
__________

Budget

 
t.kr
_______

Renteudgifter og gebyrer

Renter af mellemregning med
,>=355/8F!9;.%

Renter, bank og tilgodehavende mv.

Renter, pantebreve

Renter, obligationer

5

4

4*7+/4*9C-9+7

3

Afregning vedr. lukkede kredse

2

1

Note
____

Landslotteri

Tilskud

Gaver og arv

Folkeoplysningsloven

Tipsloven

Kontingenter

Kontingenter


kr.
__________

In*9C-9+7


kr.
__________

Budget

 
t.kr.
_______

"+8:29'956-D7+28+,57 7

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

%=+,/8<6L88381/;

Note
____

Budget

LM 
t.kr
_______

12

Omkostninger

"+8:29'956-D7+28+,57 

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

  
__________

 
__________

2.844.600
__________

(48.707)

  
__________

832.817
__________


__________

(12.529)
__________

69.300

52.371

9.463

338.158


__________

154.571
__________

15.527

 
__________

1.661
__________

531.097

7.174.743

 
__________

6.838.975
__________


kr.
__________


_______


_______

0
_______

0


_______

300
_______


_______

(60)
_______

73

10

19

305


_______

0
_______

0


_______

4
_______

600

6.000

 
_______

7.410
_______

Budget

 
t.kr.
_______

11

47

26

27

28

/86+1==36&($-98./8,/;/18/=
09;;/8=8381

/86+1==365;/.<<=+;=383=3+=3?/;

/86+1==36&->.?356381

800.000

  
__________

?7+987+8:29'9

C;/=<;/<>6tat 9?/;0L;/<=368K<=/D;.

 
__________

154.571
__________

350.000

0

34.187

141.000

+42C--+28+7

4, 29

25

/86+1==36>6+8.<- 9173<<398<+;,/4./

/86+1=?/.;6>55/./ 5;/.</

24

/86+1==365>;<><-/8=;/

19.240

 
__________

"+8:29'9,D7.+42C--+28+7

24

 
_______

. .
__________

Omkostninger i alt

/86+1==365>;<><-/8=;/,/;/18/=
09;;/8=8381


_______



_______


_______

0
_______

0

0

34

141

520

19


_______

75
_______

  
__________

214

75.000
__________

206.370

98=381/8=/; m.m. =36+8.;/9;1+83<+=398/; 16

(140)

260

1.170

Ledelse og administration

(97.050)

.7383<=;+=398<+0=+6/7/.,>=355/8
F!9;.%

103
2.490

DUF-;/?3<398

222.509

1.522.217

I?;31/+.7383<=;+=398<9759<=8381/;

F9;<35;381/;

2.399.491

.7383<=;+=398<6L88381/;

15

155.754

#/;<98+6/>..+88/6</91-:6/4/

  
__________

  
__________

27.684
__________

0

110.000

33.579

27.000

500.000

22.300

   
__________


__________

 
__________

75.000
__________

210.758

(157.985)

214.055

1.532.965

2.354.264

175.785

303.659

 
_______


_______

0
_______

0

0

35

137

500

20

_______


_______

 
_______

75
_______

208

(140)

250

1.210

2.420

100

425

10

8=/;8+=398+6=+;,/4./




_______

 
__________
Drift af ejendomme

(15)

450

1.240

 
_______

 
_______


_______

0
_______

180

30

50

300

92

0

100

200

190

 
_______

10
_______
12

4.058
1.050
_______

4.012
__________

90.222

377.939

1.602.621

 
__________

 
__________

  
__________

24.000
__________

18.865

67.940

4.604

285.246

325.732

254.393

70.451

162.756

461.930

  
__________

1.174.824
__________

4.684.623


kr.
__________

Budget

LM 
t.kr
_______

;30=+0K?;31//4/8.977/

;30=+0 /4;-/8=/;(9;5

;30=+0;36>0=<-/8=/;Sletten

;30=+0B-/8=/;$B</8<=//8

2'*+4+5-2@+9

Finansiering af Visions- og handlingsplan

Aktiviteter

&36<5>.=368B/5;/.</5;/.<<=+;=

(3<398

%J;631/383=3+=3?/;

&36<5>.=36+13=+=398<7+=/;3+6/

11

9

/.6/7<>.?+61/=
%366/91%31>;.

9

9

8

Note
____

'.?+61<,/?366381/;

'.?+61<7K./;

>;<><?3;5<972/.

Staben

%=+,/8<;/4</;91598=9;>.130=/;

%=+,/8<6K88381/;

435

0

390.603

0

HB-, FU- og sta,<7L./;7?

225

Omkostninger


kr.
__________

139.681


kr.
__________

Budget

 
t.kr.
_______

"+8:29'956-D7+28+,57 

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

+8.<7L./

Note
____

Budget

 
t.kr
_______

13

Omkostninger (fortsat)

"+8:29'956-D7+28+,57 

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF


 
__________

13.442
__________

72.851

354.397

1.014.156

 
__________


__________

  
__________

14.000
__________

0

0

9.090

352.927

394.569

118.913

162.670

165.737

376.245

 
__________

1.215.502
__________

4.815.569


kr.
__________


_______

10
_______

0

460

1.222

 
_______


_______


_______

0
_______

0

50

50

0

257

0

325

210

220


_______

1.155
_______

4.160

Budget

 
t.kr.
_______

12

48

18

Driftsmateriel og inventar

2.223.142
___________

Likvide beholdninger

Aktiver
67.421.829
___________

5.571.675
___________

3.348.533
___________

Tilgodehavender

38C94/4-8'19/;+7

559.707
___________

8.;/=3619./2+?/8./;

0

Kommende arrangementer

584.565
1.466.769

&3619./2+?/8./29<,>=355/8F!9;.%

&3619./2+?/8./29<5;/.</

98.013
538.611

Forudbetalinger

100.868

$D.312/.<,/6L,

&3619./2+?/8./9,631+=398<;/8=/;
5

61.850.154
___________

42C-8'19/;+7
0

15.060.568
___________

/4'48/+22+'42C-8'19/;+7

&3619./2+?/8./=36<5>.

1.585.000
___________

1.104.717

8.250

105.103

12.257.498

46.789.586
___________

102.435
___________

46.687.151

2006
kr.
___________

K6.<,;/?29<,>=355/8F!9;.%

Aktier i butikken F!9;.%
19

6

Pantebreve

Aktier i Kristelig Dagblad

5

Obligationer

Mate7/+22+'42C-8'19/;+7

17

Note
____

Ejendomme

Balance pr. 31.12.2006

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

61.166.930
___________

4.990.795
___________

1.530.382
___________

3.460.413
___________

154.883
___________

286.613

1.092.767

18.770

1.564.468

69.312

101.650

171.950

56.176.135
___________

12.228.526
___________

2.085.000
___________

271.900

8.250

118.272

9.745.104

43.947.609
___________

174.563
___________

43.773.046

2005
kr.
___________

14

13

Note
____

0

27

/86+1==36&->.?356381

D;/=<;/<>6tat 9?/;0K;/<=368J<=/E;.

?7+ts resultat

+42C--+28+7

4, 28

26
/86+1=?/.;6>55/./ 5;/.</

25

24

/86+1==36>6+8.<- og missionsa;,/4./

/86agt =365;/.<<=+;=383=3+=3?/;

23

/86+1==365>;<><-/8=;/
/86+1==36&($-98./8,/;/18/=
09;;/8=8381

23

/86+1==365>;<><-/8=;/,/;/18/=
09;;/8=8381

"+8:29'9,D7.+42C--+28+7

  )
__________


__________

47.081
__________

0

0

0

70.000

350.000

0


__________

15.  
__________

(1 )
_______


_______

0
_______

0

0

0

70

350

0


_______

 
_______

 
_______


 
__________

Ledelse og administration
Omkostninger i alt

50
_______

200

0

210

1.245

2.368

105

350

50.000
__________

195.556

0

215.659

1.639.001

2.397.331

220.829

422.994

0


kr.
__________

Budget

 
t.kr
_______

DUF-;/?3<398

98=381/8=/; m.m. =36+8.;/9;1+83<+=398/; 14

.7383<=;+=398<+0=+6/7/.,>=355/8
F!9;.%

F9;<35;381/;

H?;31/+.7383<=;+=398<9759<=8381/;

.7383<=;+=398<6K88381/;

#/;<98+6/>..+88/6</91 -:6/4/

HB-, FU- og sta,<7K./;7?

+8.<7K./

Omkostninger (fortsat)

"+8:29'956-D7+28+,57 

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

  
__________

 
__________

154.571
__________

350.000

0

34.187

141.000

800.000

19.240

  
__________


 
__________

  
__________

75.000
__________

206.370

(97.050)

222.509

1.522.217

2.399.491

155.754

390.603

139.681


kr.
__________


)
_______


_______

0
_______

0

0

34

141

520

19


_______

 
_______


_______

75
_______

214

(140)

260

1.170

2.490

103

435

225

Budget

 
t.kr.
_______

13

49
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Henlagt til>.6D8til byggeri mv. ->6<L098./8

Henlagt til sejlcenter, Sletten

Henlagt til kursuscentre

Henlagt til ulands- og missionsarbejde

Henlagt til TVR-Fonden

Henlagt til kredsstartinitiativer

Henlagt til IT-udvikling

Henlagt fra lukkede kredse

32

#;39;3=/=<1K6.

9.536.068
___________
67.421.829
___________

C2*8,5762/-9+28+7

Passiver

Eventualforpligtelser, jf. note 34

5.060.464
___________

579,7/89+*+-C2*8,5rpligtelser

931.514

20.512

298.737

2.592.751
___________

33

1.216.950

4.475.604
___________

1.594.354
___________

600.000

2.281.250

57.885.761
___________

482.340
___________

400.000

197.852

696.158

194.516

1.068.850

128.851

5.823.765

24.053.848

24.839.581

2006
kr.
___________

8./81K6.

I?;31/ kreditorer

Mellemregning med HCT-Fonden

/66/7;/18381?/.;38=/;8+=398+6=24K6:/+;,/4./

Kortfristet de6+0:;39;3=/=<1K6.

32

31

/=381/==36,+1/,/=+6381<09;:631=/6</95+6/9186K1<098./8

Langfriste*+-C2*8,5762/-9+28+7

30

Betinget tilbagebetalin1<09;:631=/6</+8<5'81.97<K66/<;D.

Egenkapital

20

Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering

Note
____

Frie reserver

Balance pr. 31.12.2006

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

61.166.930
___________

11.412.414
___________

4.686.594
___________

1.829.850
___________

1.454.505

20.174

217.166

1.164.899

6.725.820
___________

2.811.304
___________

750.000

3.164.516

49.754.516
___________

396.912
___________

450.000

197.852

684.983

214.605

249.610

160.766

5.727.041

20.848.298

20.824.449

2005
kr.
___________

15

17

;30=<7+=/;3/69138?/8=+;

2.450.683
___________

Likvide beholdninger

Aktiver

66.935.129
___________

7.592.882
___________

5.142.199
___________

38C94/4-8'19/;+7

337.099
___________

Tilgodehavender

2.996.879

470.969

679.015

155.407

259.950

242.880

59.342.247
___________

11.764.345
___________

1.085.000
___________

1.810.410

8.250

93.312

8.767.373

47.577.902
___________

30.307
___________

46.362.955

1.184.640

2007
kr.
___________

8.;/=3619./2+?/8./;

&3619./2+?/8./29<5;/.</

&3619./2+?/8./29<,>=355/8F!9;.%

9;>.,/=+6381/;

$E.312/.<,/6K,

5
10

&3619./2+?/8./=36<5>.=36.J58381+038=/;8+=398+6/>.130=/;

18

6

&3619./2+?/8./9,631+=398<;/8=/;

42C-8'19/;+7

/4'48/+22+'42C-8'19/;+r

J6.<,;/?29<,>=355/8F!9;.%

5=3/;3,>=355/8F!9;.%

5=3/;3;3<=/631+1,6+.%

#+8=/,;/?/

",631+=398/;

5

16

Mate7/+22+'42C-8'19/;+7

15

4/8.977/

Note
____
1+81?J;/8./97,B18381+0;36>0=<-/8=/;%6/==/8

Balance pr. 31.12.2007

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

67.570.278
___________

5.720.124
___________

2.223.142
___________

3.496.982
___________

559.707
___________

1.466.769

584.565

538.611

98.013

148.449

100.868

61.850.154
___________

15.060.568
___________

1.585.000
___________

1.104.717

8.250

105.103

12.257.498

46.789.586
___________

102.435
___________

46.687.151

0

2006
kr.
___________

14

50

(3.686.012)
___________

/1;/*/9+9;+*7D7+4*+investeringer i alt

  
___________
2.223.142
___________

35?3./,/296.8381/;:;379

/1;/*+(+.52*4/4-+7:29/35

692.760

(2.693.063)
___________

I alt

%+76/=K8.;381+0635?3.3=/=/8

Mellemregning med HCT-Fonden

(2.693.063)
___________

L,<+6191>.=;K583818/==9+09,631+=398/;91:+8=/,;/?/

1.530.382
___________

3.398.217
___________

  

(1.065.996)
___________

(9.505)
___________

Eventualforpligtelser, jf. note 34

Passiver

66.935.129
___________

8.539.790
___________

5.926.862
___________

C2*8,5762/-9+28+7

1.757.058
___________

579,7/89+*+-C2*8,5rpligtelser

937.199

1.544.182

21.581

395.516

1.271.326

2.612.928
___________

323.028
___________

450.000

1.839.900

58.395.339
___________

519.421
___________

400.000

197.852

674.576

264.516

1.118.850

106.230

5.855.211

24.021.095

25.237.588

2007
kr.
___________

8./81J6.

H?;31/ kreditorer

9.=+1/=/;<=+=838109;,;J8.=38?/8=+;:EFDF Friluftscenter Sletten 33

32

 
___________

31

Mellemregning vedr.38=/;8+=398+6=24J6:/+;,/4./

(1.056.491)
___________

   
___________



Kortfristet de6+0:;39;3=/=<1J6.

I alt



VC7*/6'6/7+7

(1.164.899)
___________
(992.949)
___________

0.;+1:D1K6.


Langfriste*+-C2*8,5762/-9+28+7

31

 


#;39;3=/=<1J6.

9.=+18/=36<5>.911+?/;0;+098./

  

30

0

29

28

Henlagt fra lukkede kredse

Betinget tilbagebetalingsforpli1=/6</95+6/9186J1<098./8

27

Henlagt til IT-udvikling

/=381/==36,+1/,/=+6381<09;:631=/6</+8<5'81.97<J6le<;E.

26

Henlagt til kredsstartinitiativer

8?/<=/;381 i /4/8.977/

25

Henlagt til TVR-Fonden

0+4*533+

(801.839)
___________

24

Henlagt til ulands- og missionsarbejde

Egenkapital

4.378.772
___________

Likviditet fra driften i alt

  
___________

72.128

246.724

23

/1;/*/9+9;+*7D7+4*+investeringer

761.749
___________

H8.;3813=3619./2+?/8./;911K6.

72.128

0<5;3?8381/;:D.;30=<73.6/;



 

0<5;3?8381/;:D/4/8.977/

 

Henlagt til kursuscentre



'.130=/;.K55/=+02/86K11/6</;



(832.817)

$/<>6=+=3,>=355/80;+./;!9;.%
22

21

/86+1==36>.6E8til byggeri mv. ->6<K098./8
Henlagt til sejl+5=3?3=/=/;:E Sletten

20

Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering

728.611

19

Frie reserver
(262.348)

Note
____

4.674.702

2005
kr.
___________

Balance pr. 31.12.2007

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

$/<>6=+=0L;2/86K11/6</;

2006
kr.
___________

16

Likviditet fra driften

!+4-+897D3856-D7+28+

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

67.570.278
___________

9.536.068
___________

5.060.464
___________

2.592.751
___________

931.514

0

20.512

298.737

1.216.950

4.475.604
___________

1.594.354
___________

600.000

2.281.250

58.034.210
___________

482.340
___________

400.000

197.852

696.158

194.516

1.068.850

128.851

5.823.765

24.053.848

24.988.030

2006
kr.
___________

15

51

17

D;9117.537 personer var omfattet af DUF s medlemsdefinition.

1.661
___________

Gaver og arv, netto

(2.065.653)
___________
15.527
___________

Omkostninger

Landsforbundets andel af overskuddet

30.288
___________

(2.054.052)
___________

(1.667.472)
___________

(386.580)

2.084.340
___________

2.084.340
___________

7.764
___________

(123.581)
___________

131.345

2005
kr.
___________

slutning er midlerne bundet til driftstilskud til nye kredse eller =36<5>.=36L598973<5<?+1=5L;ende kredse.

Landsforbundet har i 2006 modtaget 154.571 kr. fra lukkede 5;/.</9?/;/8<<=/77/6</7/.6+8.<7L./,/-

4. Afregning vedr. lukkede kredse

(1.529.667)
___________

Videregivet til kredsene

(535.986)

2.081.180
___________

4*9C-9+7

Omkostninger

2.081.180
___________

%+61<38.=K1=

3. Landslotteriet

207.530
(205.869)
___________

9.=+1/=1+?/;91+;?

2006
kr.
___________

Videresendt til kredsene

2. Gaver og arv

svarende til 1.386.414 kr.3 alt 7.174.743 kr.

Dansk Ungdoms FKllesrDd har bevilget et tilskud pD 5.788.329 kr. Hertil kommer en restfordeling pD 24%

:/;<98/;>8./;

Landsforbundets samlede medlemstal pr. 31. december 2006 udgjorde 24.505 personer. Heraf var 19.238

1. Tipsloven

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

/1;/*+(+.52*4/4-+7:29/35

35?3./,/296.8381/;:;379

%+76/=J8.;381+0635?3.3=/=/8

Likviditet;+*7D7+4*+investeringer i alt

I alt

K,<+6191>.=;J583818/==9+09,631+=398/;91:+8=/,;/?/

VC7*/6'6/7+7

I alt

0.;+1:E1J6.

9.=+18/=36<5>.911+?/;0;+098./

8?/<=/;381 i /4/8.977/

0+4*533+

/1;/*/9+9;+*7D7+4*+investeringer

Likviditet fra driften i alt

2.450.683
___________

2.223.142
___________

227.541

874.761
___________

3.276.351
___________

3.276.351
___________

(2.401.590)
___________

(1.216.950)
___________

0

(1.184.640)

(647.220)
___________

(333.197)
___________

72.128

0<5;3?8381/;:E.;30=<73.6/;
G8.;3813=3619./2+?/8./;911J6.

291.445

(322.757)

0<5;3?8381/;:E/4/8.977/

(705.693)

'.130=/;.J55/=+02/86J11/6</;

350.854

2007
kr.
___________

$/<>6=+=3,>=355/850!9;.%

$/<>6=+=0K;2/86J11/6</;

Likviditet fra driften

!+4-+897D3856-D7+28+

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

2.223.142
___________

1.530.382
___________

692.760

(3.686.012)
___________

(2.693.063)
___________

(2.693.063)
___________

(992.949)
___________

(1.164.899)
___________

171.950

0

4.378.772
___________

855.973
___________

72.128

291.445

(588.435)

(832.817)

4.580.478

2006
kr.
___________

16

52

I alt

6%

L;52L4

105.103
___________

35.000
___________

35.742
34.361

%L,9;1

10% Buddinge

6. Pantebreve
35.742

105.103
___________

35.000
___________

34.361
9.463
___________

2.343
___________

3.926

3.194

Renter
kr.
___________

338.158
___________

338.940

163.150
___________

I alt

:78;C7*/
kr.
___________

63.199
124.755

(101.650)

"+89-C2*
kr.
___________

0
(12.164)

100.868
___________

12.257.498
___________

2.783.913
___________

2.904.357

4.594.956

977.672

996.600

Renter
kr.
___________

Tilgodehavende renter pr. 31.12.2006

12.257.498
___________

2.783.913
___________

2.904.357

4.594.956

977.672

996.600

:78;C7*/
kr.
___________

Regnskabs3C88/;C7*/
kr.
___________

18

Tilgodehavende renter pr. 01.01.2006

12.576.751
___________

3.026.003

4% Nykredit 02D 2025

2.795.542
___________

4.755.206

3% Nykredit 01D 2015

Obligationer

1.000.000

5% Nykredit 03D 2002/35

1.000.000

Skatkammerbevis 2007

Nominel
kr.
___________

2% Nykredit 90 D 2007

5. Obligationer

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

E;9117.020 personer var omfattet af DUF s medlemsdefinition.

9.763
___________

Gaver og arv, netto

15.527
___________

(2.065.653)
___________

(1.529.667)
___________

(535.986)

2.081.180
___________

2.081.180
___________

1.661
___________

(205.869)
___________

207.530

2006
kr.
___________

17

,/<6>=8381/;73.6/;8/,>8./==36.;30=<=36<5>.=368B/5;/.<//66/;=36<5>.=36K598973<5<?+1=5K;/8./5;/.</

Landsforbundet har i 2007 modtaget 47.081 kr. fra lukkede kredse. I overensstemmelse med landsmKde-

4. Afregning vedr. lukkede kredse

12.210
___________

(1.876.310)
___________

Omkostninger
Landsforbundets andel af overskuddet

(1.388.062)
___________

Videregivet til kredsene

(488.248)

1.888.520
___________

4*9C-9+7

Omkostninger

1.888.520
___________

%+61<38.=J1=

3. Landslotteriet

317.663
(307.900)
___________

9.=+1/=1+?/;91+;?

2007
kr.
___________

Videresendt til kredsene

2. Gaver og arv

653.751 kr.3 alt 7.339.712 kr.

Dansk Ungdoms FJllesrEd har bevilget et tilskud pE 6.685.961 kr. Hertil kommer en restfordeling :E

:/;<98/;>8./;

Landsforbundets samlede medlemstal pr. 31. december 2007 udgjorde 24.584 personer. Heraf var 19.156

1. Tipsloven

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

53

15.918.161
___________

1.746.642
___________

Udgifter i alt

Overskud

1.097.958
___________

2.248.975
___________

0
___________

1.847.372

317.573

0

84.030

3.346.933
___________

3.346.933
___________

0

Bregnskabet
kr.
___________

2.844.600
___________

18.167.310
___________

2.889.707
___________

1.979.491

6.024.677

608.766

6.664.495

21.011.736
___________

4.307.717
___________

16.704.019

I alt
kr.
___________

19

2.665.514
___________

Resultat af kursusvirksomhed

(2.289.269)
___________

(394.980)
___________

(1.894.289)

2.047.640

617.874
___________

0
___________

(354.531)

(224.652)

(195.779)

(1.119.327)

4*9C-9+7
kr.
___________

28.947
___________

$/4</>.6318381

9;;/5=398/;=3.631/;/D;

319.586

204.399

><355>;</;

205.479

+15>;</;

1.289.229

7-6+<</5>;</;

%/839;5>;</;

8. Kursusvirksomhed

Omkostninger
kr.
___________

376.245
___________

222.894
___________

153.351

28.947
___________

(34.945)

(20.253)

9.700

169.902

I alt
kr.
___________

/;/;355/09;/=+1/=09;./6381+038=/;8/9759<=8381/;7/66/7-91-;/18<5+,/=

231.712
___________

441.483
___________

(209.771)

1.959
___________

25.434

(260.150)

(3.647)

26.633

2005
kr.
___________

1/88/70L;/6</+06+8.<6/4;/87/8<-;/18<5+,/=970+==/;.;30=+0539<5/;-+0/=/;3/;<+7=:+;5/;381

Landsle4rens regns5a, er 9:delt i et A- 9g B-regns5a,, hv9r A-regns5a,et 97fatter f9r,eredelse 91

2.889.707
___________

132.119

$/4</9759<=8381/;

5.707.104

(+;/5L,

608.766

&/5835

PR

6.580.465

17.664.803
___________

In*9C-9+7/'29

.7383<=;+=3985L;</609;:6/4838177

960.784
___________

16.704.019

Aregnskabet
kr.
___________

(+;/<+61/8=;/38.=K1=/;77

Deltagerafgift

7. FDF J:28D2+07 2006

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

9.632
___________
(12.719)
___________

J66/<<977/;6/4;
#9C;4+75-2+07+/'29

(69.192)

%/839;0/<=3?+6

37.262

2007
kr.
___________

93.312
___________

35.000
___________

9.579

93.312
___________

35.000
___________

31.096
27.216

&+7,>;59;:<

(J,8/;7/<=/;<5+,/=

#9C;4+75-2+07+

I alt

 K;52K4

31.096
27.216

%K,9;1
10% Buddinge

6. Pantebreve

48.707
___________

0
___________

20.055

3.850

24.802

2006
kr.
___________

7.681
___________

2.343
___________

3.262

2.076

Renter
kr.
___________

345.562
___________

I alt

203.550
(100.868)

:78;C7*/
kr.
___________

8.767.373
___________

69.014
___________

64.351

59.863

10.322

242.880
___________

"+89-C2*
kr.
___________

8.767.373
___________

2.611.164
___________

410.371

828.112

4.917.726

Renter
kr.
___________

Tilgodehavende renter pr. 31.12.2007

8.974.202
___________

Obligationer

2.611.164
___________

410.371

828.112

4.917.726

Kurs;C7*/
kr.
___________

Regnskabs3C88/;C7*/
kr.
___________

18

Tilgodehavende renter pr. 01.01.2007

2.718.179
___________

443.127

4% Nykredit 02D 2025
5% Nykredit 03D 2002/35

862.896

4.950.000

Nominel
kr.
___________

3% Nykredit 01D 2015

4% RD 10S 2009

5. Obligationer

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

54

19.760

213.723
___________

203.976
___________

%*;'2-83D*+7, bevillinger og
medlemsudvalg i 2005

&+7,>;59;:<

(K,8/;7/<=/;<5+,/=

A;7/-+89C;4+75-2+07+

47.986
___________

%*;'2-83D*+7(+;/22/4-+75-
medlemsudvalg i 2006

165.737

Medlemsudvalg

%*;'2-83D*+75-(+;/22/4-+7

8.443
___________

Lederuddannelsesudvalg

Andre udvalg

70.164

Musikudvalgene inkl. landsorkester

0

20.962

Kristendomsudvalg

L;8/- og ungdomsudvalg

46.408

Friluftsudvalg

%*;'2-83D*+75-(+;/22/4-+7

137.442
___________

233.597
___________

70.927
___________

162.670

0
___________

27.820

51.492

0

83.358

0

Bevillinger
kr.
___________

3.850

24.802

2006
kr.
___________

447.320
___________

118.913
___________

328.407

8.443
___________

47.580

121.656

0

104.320

46.408

I alt
kr.
___________

(6.433)

(33.725)

2005
kr.
___________

341.418
___________

175.386
___________

166.032

14.432
___________

12.298

91.220

4.121

28.043

15.918

2005
kr.
___________

76.400
24.416

Musikudvalgene inkl. landsorkester
Lederuddannelsesudvalg

18.154
___________
180.910
___________

213.723
___________

%*;'2-83D*+7(+;/22/4-+75-
medlemsudvalg i 2007
%*;'2-83D*+7(+;/22/4-+75medlemsudvalg i 2006

162.756

Medlemsudvalg

Udv'2-83D*+75-(+;/22/4-+7

31.718
___________

14.474

Andre udvalg

15.748

Kristendomsudvalg

D*+7
kr.
___________

2.843.044
___________

676.661
___________

2.166.383

15.749
___________

338.815

259.527

173.441

1.378.851

Friluftsudvalg

%*;'2-83D*+75-(+;/22/4-+7

Resultat af kursusvirksomhed

Rejseudligning

Korrekt398/;=3.631/;/E;

Musikkurser

Fagkurser

7-8. klassekurser

Seniorkurser

8. Kursusvirksomhed

Omkostninger
kr.
___________

233.597
___________

306.690
___________

236.239
___________

70.451

0
___________

0

32.795

37.056

600

Bevillinger
kr.
___________

(2.381.114)
___________

(383.700)
___________

(1.997.414)

0
___________

(286.740)

(345.115)

(190.125)

(1.175.434)

4*9C-9+7
kr.
___________

Noter

Noter

D*+7
kr.
___________

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

487.600
___________

254.393
___________

233.207

31.718
___________

24.416

109.195

51.530

16.348

I alt
kr.
___________

461.930
___________

292.961
___________

168.969

15.749
___________

52.075

(85.588)

(16.684)

203.417

I alt
kr.
___________

447.320
___________

118.913
___________

328.407

8.443
___________

47.580

121.656

104.320

46.408

2006
kr.
___________

376.245
___________

222.894
___________

153.351

28.947
___________

(34.945)

(20.253)

9.700

169.902

2006
kr.
___________

19

55
22.988

EF, Fim-+: <eminar

114.740
0

Studietur til Wien
Andre aktiviteter

325.732
___________

Internationalt arbejde i alt

148.449

437.233

346.600
___________

7.283
___________

(212)

(259.950)
___________

&3619./2+?/8./=36<5>.=36.J58381+038=/;8+=398+6/>.130=/;
til arrangementer:

,.52*9+:*-/,9+7/@7+9/'29

Arrangementer

Euroclass

Euroforum

Pr. 31.12.

(326 791

36.027

EF, Fimcap seminar

Pr. 01.01.
0

371.865
___________

37.881

EF7K./;, kontingent

24.255

52.200

Easter Course

74.426

Global Fellowship

90.633
___________

Drift

+1=/8:Edet skjulte Europa

2.260
___________

EF formandskabet
Euroclass

(1.013)
58.835

Balkan

0

12.008

Euroforum

Andre aktiviteter

898
17.645

&36<5>. 0;+ ;/<=+

300.345
___________

Internationalt arbejde i alt

323.564
___________

90.929
___________

5.559

8.343

10.826

0

15.583

76.274

43.979

18.578

53.493

48.301
___________

25.000
___________

0

2.556

0

1.517

0

12. Balkan projekt

197.932
___________

Arrangementer

0
0
___________

Studietur, PTK Finland

!>,36K>7<6/4;

12.012

>;9-6+<<
0

25.425

Euroforum

$/4</=368.3/8

28.354

+<=/;9>;</

5.849

41.383

Andre aktiviteter

61.921

EF7L./;598=381/8=

102.413
___________

Drift

69,+6/669@<23:

153.116
___________

(2.170)

>;9-6+<<

09;7+8.<<5+,/=

0

Balkan

I<=/>;9:K3<5</839;5>;<><

(3.800)
(69.087)

Euroforum

317

2007
kr.
___________

Internationalt udvalg

Global Fellowship

Andre aktiviteter

10. Internationalt arbejde
19.228

Internationalt udvalg

24.037

11. Internationalt arbejde

2005
kr.
___________

Noter

Noter
2006
kr.
___________

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

394.569
___________

(148.449)
___________

242.673

300.345

197.932
___________

12.012
___________

25.425

28.354

5.849

0

22.988

41.383

61.921

0

102.413
___________

153.116
___________

(2.170)

(69.087)

(3.800)

317

24.037

0

2006
kr.
___________

20

56

8.500

8.495

6.694

1.000

64.877

64.877

452.516

#9;=97?

$/.+5=398<9759<=8381/;

98=9;296.

3?/;</

Samlede udgifter til
bladudgivelser og
2@+9/ 

Resultat af bladudgivel8+75-2@+9/ 

Resultat af bladudgivel8+75-2@+9/ 

0

4*9C-9+7

40.188

0

8.;/38.=K1=/;

;30=-910;/7<=366381<9759<=8381/;

0

,988/7/8=<38.=K1=/;

Flux
kr.

2'*+4+5-2@+9

Noter

0

205.807

188.593

198.593

8.313

4.557

30.933

54.069

100.721

10.000

10.000

Bluz
kr.

0

0

0

330.722

352.927

352.927

3.955

3.758

7.733

54.112

283.369

Stille og
Sigurd
kr.

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

(114.149)

(155.487)

735.919

1.604

13.085

29.513

207.047

484.670

891.406

167.936

723.470

FDFLederen
kr.

0

0

0

37.310

28.943

28.943

0

0

23.499

0

5.444

2@+9
kr.

479.853

1.381.259

14.872

28.094

100.173

323.728

914.392

901.406

177.936

723.470

I alt
kr.

912.206

1.801.476

14.964

11.780

103.226

463.510

1.207.996

889.270

152.930

736.340

2005
kr.

22

0

4*9C-9+7

Resultat af bladudgivelser og
2@+9/ 

Resultat af bladudgivelser og
2@+9/ 

3?/;</
Samlede udgifter til bladudgivel8+75-2@+9/ 

+?/

64.877

96.652

96.652

0

92.402

0

$/.+5=398<9759<=8381/;
98=9;296.

51
352

#9;=97?

3.847

0

;30=<- 910;/7<=366381<9759<=8381/;

0

8.;/38.=J1=/;

Flux
kr.
,988/7/8=<38.=J1=/;

112'*+4+5-2@+9

Noter

0

0

0

188.593

157.649

157.649

6.415

0

3.009

25.475

19.373

103.377

Bluz
kr.

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

(155.487)

(66.646)

770.986

5.632

0

(138)

18.349

312.110

435.033

837.632

133.742

703.890

FDFLederen
kr.

0

0

0

28.943

30.971

30.971

308

0

0

19.806

54

10.803

2@+9
kr.

218.626

1.056.258

12.355

92.402

2.871

63.982

331.588

553.060

837.632

133.742

703.890

I alt
kr.

126.926

1.028.332

10.917

0

24.336

92.440

269.616

631.023

901.406

177.936

723.470

2006
kr.

21

57
(1.602.621)
___________

323.426
299.958

&36<B86L87?

$/81L;3816L8917+=/;3+6/;

2.524.407
___________
(1.014.156)
___________

Omkostninger

Drift af FDF Bycenter Rysensteen

(1.269.490)
___________

2.779.180
___________

55.525
___________

246.724

65.382

33.558

158.137

60.920

331.210

276.922

28.250

331.664

288.159

436.674

37.887

187.530

240.638

+87+;591/86+<</8<5//1+=<596/

6/4/38.=K1=/8:DB-/8=/;$B-/8<=//838.1D;38.=K1=/;09;>.6/48381+0695+6/;=36' -%:/4./;8/3

33.248
___________

3?/;</

291.445

23.377

A0<5;3?8381+0/4/8.97

33.741

"759<=8381/;?/.>.6/48381

169.952

/4/+0695+6/

Giv-/=-D;-7/.+;,/4./;

33.144

263.751

(/.631/296./6</91+8<5+00/6</+038?/8=+;

5=3?3=/=/;

114.804

(/.631/296./6</+0,B18381/;

21.091

434.750

(+;7/91/6

.7383<=;+=398

96.300

203.108

%5+=?+8.91;/89?+=398

9;<35;381

182.312

#;39;3=/=<;/8=/;

(377.939)
___________

0
___________

(1.602.621)
___________

Drift af Bycenter Rysensteen

(1.014.156)
___________

2.524.407
___________

33.248
___________

291.445

23.377

33.741

169.952

33.144

0

263.751

114.804

21.091

299.958

323.426

434.750

96.300

203.108

182.312

1.510.251
___________

1.510.251
___________

2006
kr.
___________

(1.454.846)
___________

(13.442)
___________

(6.673.559)

5.232.155

2006
kr.
___________

22

91' -%:/4./;8/3+87+;5

I 6/4/indtJ1t/n pE BBc/nt/; RBs/nst//n ind1E; indtJ1t/; 0o; >d6/4nin1 a0 6oka6/; ti6 D/n C6ass/nsk/ L/1atsko6/

3.086.436
___________

Omkostninger

291.445

2.080

35.952

139.963

63.974

291.644

329.928

246.253

15.000

333.487

418.500

475.512

81.251

205.764

121.381

1.483.815
___________

1.483.815
___________

2007
kr.
___________

(2.074.794)
___________

(4.012)
___________

(6.489.082)

4.418.300

I alt
kr.
___________

34.302
___________

=5;/;038+8<3/;/=+0

(90.222)
___________

0
___________

(622.012)

531.790

FDF
Lejrcenter
Vork
kr.
___________

3?/;</

A0<5;3?8381+0/4/8.97

"759<=8381/;?/.>.6/48381

/4/+0695+6/

Giv-/=-E;-7/.+;,/4./;

5=3?3=/=/;

!B=5K55/82?9;+0B./;631/;/
2/86J11/6</;4089=/ 

(2.780.634)

2.402.695

FDF
Friluftscenter
Sletten
kr.
___________

(/.631/296./6</91+8<5+00/6</+038?/8=+;

(/.631/296./6</+0,B18381/;

.7383<=;+=398

$/81K;3816K8917+=/;3+6/;

&36<B86K87?

(+;7/91/6

9;<35;381

%5+=?+8.91;/89?+=398

#;39;3=/=<;/8=/;

4*9C-9+7

/4/38.=J1=/;

1.509.690
___________

1.483.815
(3.086.436)
0
___________

1.510.251
___________

Drift af ejendomme

3?/;</>.130=/;

4*9C-9+7

2005
kr.
___________

2006
kr.
___________
1.509.690
___________

(1.856.763)
___________

(9.998)
___________

(1.454.846)
___________

(13.442)
___________

Bycenter Rysensteen

(72.851)
___________

0
___________

"759<=8381/;

1.510.251
___________

(354.397)
___________

0
___________

(6.526.810)

/4/38.=K1=/;

(1.014.156)
___________

Drift af ejendomme

(6.673.559)

FDF Bycenter Rysensteen

0
___________

3?/;</>.130=/;

(556.368)

8.=J1=/;

(3.592.784)

4.680.045

(2.524.407)

5.232.155

2005
kr.
___________

"759<=8381/;

483.517

I alt
kr.
___________

Bycenter
Rysensteen
kr.
___________

12. Drift af ejendomme

3.238.387

Kursuscenter
Vork
kr.
___________

1.510.251

FDF
Friluftscenter
Sletten
kr.
___________

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

8.=K1=/;

FDF
Bycenter
Rysensteen
kr.
___________

23

14. Drift af ejendomme

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

58

(354.397)
___________

Drift af FDF Friluftscenter Sletten

(446.835)
___________

2.996.692
___________

29.738
___________

135.714

209.009

11.830

30.000

79.=+1/<3
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3.617.784
___________

Omkostninger

147.956
25.369
___________

"759<=8381/;?/.;<59?,;>1

3?/;</

134.770

624

>=9.;30=3856+0<5;3?8381/;

;3?36631=+;,/4./

2.004

27.247

"759<=8381/;?/.>.6/48381

15.461

15.400

><//=

(+8.?K;5
112.507

22.182

86.087

129.597

432.922

104.212

30.597

724.870

707.414

96.956

117.596

2.549.857
___________

52.366
___________

6.920

0

299.022

!+=>;?/46/./;:;94/5=

48.187

150.742

(/.631/296./6</91+8<5+00/6</+038?/8=+;

5=3?3=/=/;

788.209

(/.631/296./6</+0,B18381/;91+;/+6/;

91.950

918.679

&36<B86L87?

.7383<=;+=398

712.049

(+;7/91/6
48.425

87.122

$/81L;3816L8917+=/;3+6/;

120.029

9;<35;381

3.263.387
___________

4*9C-9+7

%5+=?+8.91;/89?+=398

17.722
___________

0

3?/;</38.=K1=/;

8.=K1=?/.<59?,;>1

25.000

Drift af FDF Friluftscenter Sletten

Omkostninger

3?/;</

!/==9;/<>6=+= ?/.<59?,;>1

>=9.;30=3856+0<5;3?8381/;

;3?36631=+;,/4./

"759<=8381/;?/.>.6/48381

(377.939)
___________

2.780.634
___________

40.853
___________

0

144.048

4.382

11.020

82.432

14.246

/823<=9;3<5/<+76381
(+8.?J;5

167.748

0

255.239

381.653

118.981

17.860

768.406

533.695

124.569

115.502

2.402.695
___________

0
___________

49.719

0

2.352.976

2007
kr.
___________

!+=>;?/46/./;:;94/5=

5=3?3=/=/;

(/.631/296./6</91+8<5+00/6</+038?/8=+;

(/.631/296./6</+0,B18381/;91+;/+6/;

.7383<=;+=398

$/81K;3816K8917+=/;3+6/;

&36<B86K87?

(+;7/91/6

9;<35;381

%5+=?+8.91;/89?+=398

4*9C-9+7

3?/;</38.=J1=/;

!/==9;/<>6=+=?/.<59?,;>1

+?/0;+"6/3;5<Fond =368+=>;?/46/./;:;94/5=

/4/38.=J1=/;

+?/0;+"6/3;5<Fond =368+=>;?/46/./;:;94/5=

FDF Friluftscenter Sletten
2.490.571

/4/38.=K1=/;
3.220.665

FDF Friluftscenter Sletten

2005
kr.
___________

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

12. Drift af ejendomme (fortsat)

2006
kr.
___________

24

14. Drift af ejendomme (fortsat)

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

(354.397)
___________

3.617.784
___________

25.369
___________

147.956

134.770

624

2.004

27.247

15.400

299.022

48.187

150.742

788.209

91.950

48.425

918.679

712.049

87.122

120.029

3.263.387
___________

17.722
___________

0

25.000

3.220.665

2006
kr.
___________

23

59
64.415

(/.631/296./6</91+8<5+00/6</+038?/8=+;

6.096
___________
556.368
___________
(72.851)
___________

Omkostninger

Drift af Kursuscenter Vork

0

3?/;</

5=3?3=/=/;

4.205

84.969

(/.631/296./6</+0,B18381/;

"759<=8381/;?/.>.6/48381

22.172

142.914

&36<B86L87?

.7383<=;+=398

139.500

(+;7/91/6
33.050

22.789

$/81L;3816L8917+=/;3+6/;

36.258

9;<35;381

483.517
___________

%5+=?+8.91;/89?+=398

11.425
___________

4*9C-9+7

472.092

3?/;</38.=K1=/;

/4/38.=K1=/;

(130.440)
___________

750.938
___________

4.211
___________

83

30.000

144.519

147.929

15.912

41.012

128.630

162.021

22.210

54.411

620.498
___________

7.600
___________

612.898

72.784

(+;7/91/6

3.199
___________
622.012
___________
(90.222)
___________

Omkostninger
Drift af FDF Lejrcenter Vork

89.102

125

67.563

3?/;</

(+8.?J;5

"759<=8381/;?/.>.6/48381

(/.631/296./6</91+8<5+00/6</+038?/8=+;

126.686

18.488

.7383<=;+=398
(/.631/296./6</+0,B18381/;

28.934

$/81K;3816K8917+=/;3+6/;

160.613

23.735

&36<B86K87?

30.783

9;<35;381

531.790
___________

4*9C-9+7
%5+=?+8.91;/89?+=398

15.103
___________

516.687

2007
kr.
___________

3?/;</38.=J1=/;

/4/38.=J1=/;

FDF Lejrcenter Vork

Kursuscenter Vork

2005
kr.
___________

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

12. Drift af ejendomme (fortsat)

2006
kr.
___________

25

14. Drift af ejendomme (fortsat)

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

(72.851)
___________

556.368
___________

6.096
___________

0

4.205

64.415

84.969

22.172

33.050

142.914

139.500

22.789

36.258

483.517
___________

11.425
___________

472.092

2006
kr.
___________

24

60

78.585
22.380

Annoncer og bladhold

Forsikringer og kontingenter

206.370
___________

549/4-+49+7339/2'4*7+57-'4/8'9/54+7

54.118
10.288
___________

%+7;D./=

Udgifter ved deltagelse 37L./;3+8.;/9;1+83<+=398/;

67.464

9.000

;36>0=<;D./=

Koda

1.200

965/53;5/631/";1+83<+=398/;<K66/<>.?+61

2.000
31.600

+8<5/3;5/;<$D.

19.200

1.500

Danske Kirkedage

+8<5'81.97<K66/<;D.

Danmarks Kirkelige Mediecenter

/8=/;09;'81.97<<=>.3/;91;/631398<:K.+19135
10.000

1.522.217
___________

A;7/-+'*3/4/897'9/5485315894/4-+7

549/4-+49+7339/2'4*7+57-'4/8'9/54+7

(16.412)
___________

(5.600)

897

145.750

18.571

9.375

Diverse

&+,:D./,3=9;/;

Personaleomkostninger

Revisor

Nyanskaffelser

Vedligeholdelse og reparationer

214.233

45.973

EDB-omkostninger

157.081

81.013

Tryksager, papir og kontorartikler

Telefon

(96.135)

Salg af fotokopier

Porto

866.506

2006
kr.
___________

Omkostning til trykning og fotokopiering, herunder leje af printer
og fotokopimaskiner

A;7/-+'*3/4/897'9/5485315894/4-+7

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

210.758
___________

13.535
___________

57.008

66.315

9.000

1.200

31.600

2.000

18.600

1.500

10.000

1.532.965
___________

312
___________

12.693

3.034

125.500

12.306

12.828

253.357

64.611

65.300

52.578

115.512

130.386

(121.072)

805.620

2005
kr.
___________

26

549/4-+49+7339/2'4*7+57-'4/8'9/54+7

Udgifter ved deltagelse 37K./;3+8.;/9;1+83<+=398/;

%+7;E./=

Koda

;36>0=<;E./=

Folkekirkelige Orga83<+=398/;<J66/<>.?+61

+8<5/3;5/;<$E.

Danske Kirkedage

+8<5'81.97<J66/<;E.

Danmarks Kirkelige Mediecenter

Center for Ungdomsstudier og R/631398<:J.+19135

14. Kontingenter 339/2'4*7+57-'4/8'9/54+7

A;7/-+'*3/4/897'9/5485315894/4-+7

Diverse

Momskompensation

&+,:E./,3=9;/;

Personaleomkostninger

Revisor

Nyanskaffelser

Vedligeholdelse og reparationer

IT

Forsikringer og kontingenter

Annoncer og bladhold

Telefon

Porto

Tryksager, papir og kontorartikler

Salg af fotokopier

Omkostning (inkl. leje) til trykning og fotokopiering

13A;7/-+'*3/4/897'9/5485315894/4-+7

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

195.556
___________

5.412
___________

53.680

68.114

9.000

500

25.750

2.000

19.800

1.300

10.000

1.639.001
___________

(9.489)
___________

(166.229)

23.630

3.790

212.125

6.394

14.476

379.899

23.159

64.687

31.721

106.771

98.836

(49.945)

899.176

2007
kr.
___________

206.370
___________

10.288
___________

54.118

67.464

9.000

1.200

31.600

2.000

19.200

1.500

10.000

1.522.217
___________

(16.412)
___________

0

(5.600)

897

145.750

18.571

9.375

214.233

22.380

78.585

45.973

157.081

81.013

(96.135)

866.506

2006
kr.
___________

25

61
(291.445)

43.773.046

46..151
___________

200.000
___________

103.370

165.200

3.430.000

20.500.700

22.287.881


kr.
___________

174.563
___________

 

5-,D79;C7*/67



102.435
___________

5-,D79;Crdi pr. 31.12.2006

(348.577)
(420.705)
___________



Akkumuleret anskaffelsessum pr. 31.12.2006


(72.128)
___________



0<5;3?8381/;

55>7>6/;/=+0<5;3?8381/;:;

523.140
___________

3./8,910K;=/?J;.3+0/4/8.977/0;/75977/;<E6/./<

7395;

#'2*567



 

Regulering til seneste offentlige ejendomsvurdering

Afskrivning

Saldo pr. 01.01.2007

G8.;381/83

/8?J;.3:E

  
___________

(32.753)
___________

(291.445)

46.687.151

kr.
___________

har indgivet klage til SKAT over vurderingen af ejendommen, der i 2003 af ejendomsmJgler blev vurderet til

Akkumuleret anskaffelsessum pr. 31.12.2006



7.290.000 kr. Den seneste offentlige vurdering for ejendommen Rysensteen andrager 50 mio.kr. Landsforbundet

mindst 5 Ers forudgEende varsel kan overtage ejendommen Rysensteen i juni mEned 2060 til en pris pE

55>7>6/;/=+8<5+00/6</<<>7:;
523.140
___________

  
___________

200.000
___________

88.917

165.200

3.430.000

20.482.400

21.996.436


kr.
___________

1.184.640
___________
   
___________

PE ejendommen Rysensteen er tinglyst en hjemfaldsforpligtigelse, hvorefter KKbenhavns Kommune efter

0+4*533+

+86K</ 9</?/4

/4;1;>8.3%=/8+<=+.%5E8/

Lejrgru8.3;/18/;K.

723.827
460.813
___________

0

kr.
___________

26

18. Driftsmateriel og inventar

 006

46.687.151
___________



Saldo pr. 31.12.2006



kr.
___________

3.205.550
___________



3./8,910L;=/?K;.3+0/4/8.977/0;/75977/;<D6/./<

$/1>6/;381=36</8/<=/900/8=631//4/8.97<?>;./;381

0<5;3?8381

%+6.9:;

H8.;381/83

Vork

%6/==/97;E./=

5;

Rysensteen

 

  



160+4*533+

#'2*567

Projektering

Udgifter til byggeri, arkitektkonkurrence m.m.

Investeret i ombygning af FDF Friluftscenter Sletten:

Saldo pr. 01.01.2007

15-'4-;C7+4*+53(=-4/4-',7/2:,98)+49+7#2+99+4

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

PD ejen.ommen Rysensteen er t3nglyst en hjemf+l.sforpl3gt3gelse h?orefter KLbenh+?ns Kommune efter

43.773.046
___________

150.000
___________

100.120

104.100

3.350.000

17.489.500

22.579.326

2005
kr.
___________

27

m3n.st 5 Drs foru.gDen.e ?+rsel k+n o?ert+ge ejen.ommen Rysensteen 3 jun3 mDne. 2060 t3l en pr3s pD

46.687.151
___________

Ejendomme

103.370
200.000
___________

/4;1;>8.3%=/8+<=+.%5D8/

+86L</ 9</?/4

165.200

/4;1;>8.3;/18/;L.

3.430.000

20.500.700

%6/==/97;D./=

Vork

22.287.881

2006
kr.
___________

Rysensteen

17. Ejendomme

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

62







2006
kr.
___________

787.630
___________
20.848.298
___________

3.205.550
___________
24.053.848
___________

20.060.668

Regulering af ejendomsvurderinger

20.848.298

Saldo pr. 31.12.2006

%+6.o pr. 01.01.2006

21. Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering

24.839.581
___________

20.824.449
___________

(982.911)
___________

3.175.704
___________

C;/=<;/<>6=+=

Saldo pr. 31.12.2006

30.189

20.731.905
1.045.266

20.824.449
(193.838)


1.033.266



Nedskrivning af betinget tilbagebetalingsforpligtelse, jf. note 30-31



2005
kr.
___________

271.900
___________

Kursregulering af obligationer

%+6.9:;

20. Frie reserver

Landsforbundet ejer 50% af b>=355/8J!9;.%.

910L;=?K;.3:;

1.104.717
___________

 

5-,D79;C7*/67



(1.327.243)
___________

Nettonedskrivninger pr. 31.12.2006

(2.160.060)
832.817
___________

8./6+0D;/=<overskud 3,>=355/8J!9;.%

Nettonedskrivninger pr. 01.01.2006

Akkumuleret anskaffelsessum pr. 01.01.2007

2.431.960
___________

Kostpris pr. 31.12.2006




 

 07



___________







 

Landsforbundet ejer 50% af b>=355/8I!9;.%, der har hjemsted i Fredericia.

BogfK;=?J;.3:;



1.104.717
___________

1.810.410
___________

(  )
___________

Nettonedskrivninger pr. 31.12.2007
5-,D79;C7*/67

705.693
___________

An./6+0E;/=<overskud 3,>=355/8I!9;.S

(1.327.243)

2.431.960
___________

102.435
___________

30.307
___________

(492.833)
___________

(72.128)
___________

Kostpris pr. 31.12.2007
Nettonedskrivninger pr. 01.01.2007

27

(420.705)

523.140
___________

523.140
___________

kr.
___________

Kostpris pr. 01.01.2007

1819/+7/(:9/11+4 B57* A/S

5-,D79;C7*/67

5-,D79;C7*/67

Akkumuleret anskaffelsessum pr. 31.12.2007

Afskrivninger

Akkumuleret afskrivninger pr. 01.01.2007

Akkumuleret anskaffelsessum pr. 31.12.2007

17. Driftsmateriel og inventar
2.431.960
___________

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

Kostpris pr. 01.01.2006

kr.
___________

28

1919/+7/(:9/11+4 B57* A/S

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

63
800.000
___________
1.068.850
___________
0
___________
0
___________
1.068.850
___________

Til disposition

Investeret i FDF Bycenter Rysensteen

Anvendt

Saldo pr. 31.12.2006

19.240

Henlagt

Henlagt, beregnet forrentning

Saldo pr. 01.01.2006

249.610

128.851
___________

24. Henlagt til kursuscentre

(23.453)
___________

Henlagt pr. 31.12.2006

Driftsudgifter

L88381/;

2.000
(10.462)

/4/38.=K1=/;

249.610
___________

787.690
___________

787.690
___________

1.037.300
___________

500.000
___________

22.300

515.000

160.766
___________

(46.952)
___________

(30.922)

57.246

13.523.043







 



Til disposition pr. 31.12.2007

%*2@4967

0.;+1:E6E8

!B/6E8

'.6E8=:;

5.855.211
___________

7.806.328
___________

(197.950)
___________

305.000

7.699.278

13.661.539
___________



Henlagt pr. 31.12.2007



138.496
___________

138.496
___________



138.496
0
___________

D;/=<;/<>6=+=

/86+1=:;

"+8:29'9',:*2@48;/71853.+*

&36<5>.=367><35

181.394

5.823.765
___________

7.699.278
___________

(109.500)
___________

142.000

7.666.778

13.523.043
___________

129.224
___________

13.393.819

129.224
___________

(20.000)
___________

149.224

24.053.848
___________

24.021.095
___________

Saldo pr. 31.12.2007

21+42'-99/2:*2@49/2(=--+7/3;-:28D,54*+4

3.205.550
___________

20.848.298

24.988.030
___________

3.081.480
___________

1.033.266

(32.753)
___________

$/8=/;+0>.<=/.=/:+8=/,;/?/
160.766

5.727.041
___________

28

(193.838)

21.067.122

242.673
___________

20.824.449

2006
kr.
___________

$/1>6/;381+0/4/8.97<?>;./;381/;

Saldo pr. 01.01.2007

24.053.848

25.237.588
___________

20. Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering

(116.227)
___________

Saldo pr. 31.12.2007

591.350

(225.565)

24.988.030

0
___________

24.988.030

2007
kr.
___________

D;/=<;/<>6=+=

!/.<5;3?8381+0,/=381/==36,+1/,/=+6381<09;:631=/6</4089=/ -29

>;<;/1>6/;381+09,631+=398/;

Saldo pr. 01.01.2007 herefter

G8.;381+0+8?/8.=;/18<5+,<:;+5<3<

Saldo pr. 01.01.2007

19. Frie reserver

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

Saldo pr. 01.01.2006

5.823.765
___________

7.666.778
___________

(228.970)
___________

542.000

7.353.748

13.393.819
___________

115.165
___________

13.278.654

115.165
___________

(32.000)
___________

147.165

2005
kr.
___________

29

23. Henlagt til sejlcenter Sletten

Til disposition pr. 31.12.2006

7.699.278
___________

 

142.000

7.666.778

%*2@4967




(109.500)
___________



0.;+1:D6D8

!B/6D8



13.523.043
___________

Henlagt pr. 31.12.2006

'.6D8=:;

129.224
___________

C;/=<;/<>6=+=

13.393.819

129.224
___________

"+8:29'9',:*2@48;/71853.+*

Henlagt pr. 01.01.2006

(20.000)
___________

149.224

2006
kr.
___________

Tilskud til musik

Renter af udstedte pantebreve

22. Henlagt til u*2@49/2(=--+7/3;-:28D,54*+4

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

64



 

264.516
___________

0
___________
450.000
___________

(400.000)
___________
400.000
___________

Anvendt

Saldo pr. 31.12.2006

396.912
___________

197.852
___________

 

197.852
___________


Saldo pr. 01.01.2007
#'2*567

26. Henlagt til kredsstartsinitiativer

674.576
___________

 

482.340
___________



(18.000)
___________

(69.143)
___________

Anvendt

Saldo pr. 31.12.2006

#'2*567

27.684

154.571

Henlagt

0
(21.582)
___________

/86+1=,/;/18/=09;;/8=8381
Anvendt

Saldo pr. 01.01.2007
387.228

396.912

Saldo pr. 01.01.2006

25. Henlagt til TVR-Fonden

29. Henlagt fra lukkede kredse

696.158

0
___________

100.000

 

Anvendt
#'2*567

350.000

Henlagt



70.000

350.000

/86+1=

194.516

1.118.850
___________

Saldo pr. 01.01.2007

24. Henlagt til ulands- og missionsarbejde

#'2*567

300.000
___________

450.000

197.852
___________

(30.000)
___________

Anvendt

300.000
___________

1.418.850
___________

Til disposition
Investeret i Bycenter Rysensteen5K55/84f. note 12)

350.000
___________

0

1.068.850

/86+1=

/86+1=,/;/18/=09;;/8=8381

Saldo pr. 01.01.2007

23. Henlagt til kursuscentre

106.230
___________

Henlagt pr. 31.12.2007

Saldo pr. 01.01.2006

197.852
___________

(300.000)

110.000

417.852

684.983
___________

(20.175)
___________

33.579

671.579

0
___________

K88381/;

28. Henlagt til IT-udvikling

0
___________

Saldo pr. 31.12.2006

0

8?/8.==366L87/.6/7<:;94/5=

8?/8.==367+=/;3+6/;7?

0

Henlagt

Saldo pr. 01.01.2006

197.852

696.158
___________

Saldo pr. 31.12.2006

27. Henlagt til kredsstartsinitiativer

(23.012)
___________

34.187

684.983

Anvendt

Henlagt, beregnet forrentning

Saldo pr. 01.01.2006

26. Henlagt til TVR-Fonden

214.605
___________

194.516
___________

Saldo pr. 31.12.2006

(22.621)

128.851

;30=<>.130=/;

(20.249)
___________

(161.089)
___________

Anvendt

27.000

0

Saldo pr. 01.01.2007

141.000

Henlagt

2007
kr.
___________

/4/38.=J1=/;

2 +42'-99/28+02'19/;/9+9+76@#2+99+4
207.854

214.605

2005
kr.
___________

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

Saldo pr. 01.01.2006

2006
kr.
___________

30

25. Henlagt til ulands- og missionsarbejde

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

197.852
___________

197.852
___________

696.158
___________

(23.012)
___________

34.187

684.983

194.516
___________

(161.089)
___________

141.000

214.605

1.068.850
___________

0
___________

0
___________

1.068.850
___________

800.000
___________

19.240

249.610

128.851
___________

(23.453)
___________

(10.462)

2.000

160.766

2006
kr.
___________

29

65
0

1.375.600
___________

1.719.500
___________

8.952.661
___________

2004

4*9C-9+7
(883.266)
___________

(171.950)
___________
2.281.250
___________

1.203.650
___________

0

:;D;+0./=B././tilskud.

1.500.000
___________

4*9C-9+7

750.000
___________

750.000
___________

Betalingsforpligtigelse
01.01.2006
kr.
___________

(150.000)
___________

(150.000)
___________

Nedskrivning
2006
kr.
___________

600.000
___________

600.000
___________

Betalingsforpligtigelse
31.12.2006
kr.
___________

1/,/=+6381<09;:631=31/6</./;;/.>-/;/<7/.

:;D;+0./=B././=36<5>.

+8.<09;,>8./=2+;0;+95+6/9186K1<098./879.=+1/=9?/8<=D/8.//=+,6/;381<=36<5>.7/.,/=381/==36,+-

1.500.000
___________

2001

Sletten

Modtaget
tilskud
kr.
___________

+9/4-+99/2('-+(+9'2/4-8,5762/-9/-+28+51'2+5-42C-8,54*+4

ling<09;:631=31/6</./;;/.>-/;/<7/.

Landsforbundet har i henholdt til Tipsloven modtaget ovenstDende etableringstilskud med betinget tilbagebeta-

3.164.516
___________

(92.861)

4.413.500
___________

1.719.500
___________

2.694.000

2.281.250
___________

1.203.650
___________

1.077.600

Betalingsforpligtigelse
01.01.2007
kr.
___________

(441.350)
___________

(171.950)
___________

(269.400)

Nedskrivning
2007
kr.
___________

396.912

1.839.900
___________

1.031.700
___________

808.200

Betalingsforpligtigelse
31.12.2007
kr.
___________

482.340
___________

(69.143)
___________

154.571

1.500.000
___________

I alt

600.000
___________

600.000
___________

Betalingsforpligtigelse
01.01.2007
kr.
___________

(150.000)
___________

(150.000)
___________

Nedskrivning
2007
kr.
___________

450.000
___________

450.000
___________

Betalingsforpligtigelse
31.12.2007
kr.
___________

+8.<09;,>8./=2+;0;+95+6/9186J1<098./879.=+1/=9?/8<=E/8.//=+,6/;381<=36<5>.7/.,/=381/==36,+1/,/=+6381<09;:631=31/6</./;;/.>-/;/<7/. :;E;+0./=B././=36<5>.

1.500.000
___________

2001

Sletten

Modtaget
tilskud
kr.
___________

+9/4-+99/2('-+(+9'2/4-8,5762/-9/-+28+51'2+5-42C-8,54*+4

Landsforbundet har i henholdt til Tipsloven modtaget ovenstEende etableringstilskud med betinget tilbagebeta6381<09;:631=31/6</./;;/.>-/;/<7/. :;E;+0./=B././tilskud.

I alt

2004

Rysensteen

2001

Sletten

Modtaget
tilskud
kr.
___________

29. Betinget tilbagebetalingsforpligti-+28+'481%4-*538C22+87@*

92.861

928.594

1997

0

0

519.421
___________

(22.625)

(262.400)

(10.000)
___________

22.625

262.400

Anvendt

482.340

Saldo pr. 31.12.2007

Saldo pr. 01.01.2007

28. Henlagt fra lukkede kredse

226.259

1.077.600

2.624.000

(269.400)

0

400.000
___________

400.000
___________

1994

1.347.000

(25.778)

(32.884)

(400.000)
___________

0
___________

Anvendt
Saldo pr. 31.12.2007

450.000
350.000

0

400.000

2006
kr.
___________

30

Henlagt

Saldo pr. 01.01.2007

27. Henlagt til IT-udvikling

1990

2.694.000

2001

25.778

32.884

0

Betalingsforpligtigelse
31.12.2006
kr.
___________

2007
kr.
___________

47.081

257.788

1993

(5.368)

Nedskrivning
2006
kr.
___________

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

Henlagt

328.840

1992

5.368

Betalingsforpligtigelse
01.01.2006
kr.
___________

31

Rysensteen

53.680

1989

Sletten

Modtaget
tilskud
kr.
___________

30. Betinget tilbagebetalingsforpligtigelse Dansk U4-*538C22+87@*

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

66

0

205.631
___________

(80.000)
___________

0

(200.000)

(400.000)

(526.278)

(27.210)

400.000

877.005

162.114

Indien
kr.
___________

8.318
___________

80.000
___________

(75.000)

0

0

0

0

0

0

3.317

Mindre
projekter
kr.
___________

50.000
___________

___________0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

1:94D*.0C26
kr.
___________

tale andrager ca. 735 t.kr.

+8.<09;,>8./=2+;38.1D/=/8+0=+6/976/+<381+059:37+<538/;3:/;39./838.=36

34. Eventualforpligtelser

30.403
___________

0

I?;31/<7D:;94/5=/;

Saldo pr. 31.12.2006

0

965/53;5/8<!L.24K6:

0
___________

0

"?/;0L;=738.;/:;94/5=/;

0

Danmission

(10.854)

0

41.257

69,+6/669@<23:

Uddelinger til:

Udgifter

Andel af sogneindsamling,
965/53;5/8<!L.24K6:

8.=K1=/;?/.38.<+76381

Saldo pr. 01.01.2006

Egypten
kr.
___________

298.737
___________

___________0

(75.000)

(200.000

(400.000)

(526.278)

(38.064)

400.000

920.912

217.166

I alt
kr.
___________

/8D;631/6/+<381+0-

4.385
___________

___________0

0

0

0

0

0

0

2.650

1.735

A;7/-+
projekter
kr.
___________

30.403

0
0

965/53;5/8<!K.24J6:
H?;31/<7E:;94/5=/;

Saldo pr. 31.12.2007

322.313
___________

(79.809)
___________

0

Ove;0K;=738.;/:;94/5=/;

0
Danmission

(84.440)

69,+6/669@<23:

Uddelinger til:

Udgifter

150.000

55.120

965/53;5/8<!K.24J6:

70.000

Det arabiske initiativ

181.039

Udenrigsministeriet

Tilskud:

8.=J1=/;?/.38.<+76381

Saldo pr. 01.01.2007

Egypten
kr.
___________

___________0

(191)
___________

0

(89.000)

(89.000)

(27.440)

0

0

0

0

0

205.631

Indien
kr.
___________

23.203
___________

80.000
___________

(69.500)

0

0

0

0

0

0

0

0

12.703

#3@
projekter
kr.
___________

50.000
___________

___________0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

1:94D*.0C26
kr.
___________

32. Mellemregning vedr. internationalt arbejde

1.594.354
___________

1.271.326
___________

323.028

1.594.354
___________

1.594.354
___________

2007
kr.
___________

33. Mellemregning vedr. internationalt arbejde

Kortfristet del

Langfristet del

Saldo pr. 31.12.2007

Rysensteen

31!7/57/9+98-C2*

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

#;39;3=/=<1J6./8 indfries i 2009#;39;3=/=<1Jlden er sikret ved pant i ejendommen Rysensteen.

32

#;39;3=/=<1K6./8/;38.0;3/=32009#;39;3=/=<1Klden er sikret ved pant i ejendommen Rysensteen.

3.976.202
___________

2.811.304
___________

2.811.304
1.164.899
___________

1.594.354
1.216.950
___________

3.976.203
___________

Kortfristet del

2.811.304
___________

Saldo pr. 31.12.2006

3.976.203
___________

2005
kr.
___________

Langfristet del

2.811.304
___________

2006
kr.
___________

Rysensteen

!7/57/9+98-C2*

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

395.516
___________

___________0

(69.500)

(89.000)

(89.000)

(27.440)

(84.440)

150.000

55.120

70.000

181.039

298.737

I alt
kr.
___________

2.811.304
___________

1.216.950
___________

1.594.354

2.811.304
___________

2.811.304
___________

2006
kr.
___________

31
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CDP/1an
T:\Afd1101\117145\117145re0700.doc

4/8.977/
6
___________
26
___________

6
___________
27
___________

8.702.920
___________
26
___________

Personaleudgifter
Gennemsnitlig antal medarbejdere

cdp/1an
T:\AFD6331\117145\117145re0801.doc

6
___________
27
___________

26
___________

14

7

27
___________

8.959.512
___________

112.333
___________

642.724

8.204.455

2006
kr.
___________

6
___________

Staben
Ejendomme

6
14

Administrative funktioner

/=1/88/7<83=631/+8=+67/.+;,/4./;/09;./6/;<31<E6/./<

127.247
___________

663.150

Sociale udgifter

7.912.523

Pensioner

2007
kr.
___________
K88381/;

Personaleudgifter

Personale forhold

13



7
14

leasingaftale andrager ca. 735 t.kr.

%=+,/8

26
___________

1.544.182
___________

(305.818)
___________

1.850.000

kr.
___________

32

Landsforbundet har indgEet en aftale om leasing af kopimaskiner i perioden indtil 2009 og 2010. Den Erlige

34;+49:'2,5762/-9+28+7

.7383<=;+=3?/0>85=398/;

27
___________

Gennemsnitlig antal medarbejdere

8.231.972
___________

Anvendt i 2007 til anskaffelse af nyt inventar m.m.

Modtaget erstatning

5*9'-+9+789'94/4-,57(7C4*9/4;+49'76@7/2:,98)+49+7#2+99+4

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF

Note, hvortil der ikke henvises til i regnskabet

8.959.512
___________

Personaleudgifter

111.106
___________

588.383

7.532.483

2005
kr.
___________

33

/=1/88/7<83=631/+8=+67/.+;,/4./;/09;./6/;<31<D6/./<

112.333
___________

642.724

%9-3+6/>.130=/;

8.204.455

#/8<398/;

2006
kr.
___________

L88381/;

Personaleudgifter

Personale forhold

Note, hvortil der ikke henvises til i regnskabet

Noter

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF
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Telefon
Telefax

Telefon
Telefax

Holger og Carla Torn:e s Fond
7121"00/137

Holger og Carla Torn:e s Fond

7121"00/136

www.deloitte.dk

www.deloitte.dk

36 10 20 30
36 10 20 40

Weidekampsgade 6
Postboks 1600
2 (#/(

Weidekampsgade 6
Postboks 1600
 0&!-&
36 10 20 30
36 10 20 40

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 24 21 37 14

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 24 21 37 14
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,7,9.0;<



/0.08-0<
8

7



%0=?7>,>:;2I<07=01:<



5

4

3

2

1

9@09/><029=6,-=;<,6=4=

0/07=0=-0<0>9492

09?,13H92420<0@4=:<=;D>029492

0/07=0=;D>029492

Oplysninger om fonden

":>0<

,7,9.0;<



/0.08-0<

%0=?7>,>:;2H<07=01:<

9@09/><029=6,-=;<,6=4=

0/07=0=-0<0>9492



09?,13G92420<0@4=:<=;E>029492

0/07=0=;E>029492

Oplysninger om fonden

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse
Side
____

Holger og Carla Torn:e s Fond

Holger og Carla Torn:e s Fond

8



6

5

4

3

2

1

Side
____
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Rysensteensgade 3

Rysensteensgade 3

Preben Siggaard, formand
Maria ,<-:'3:8=099G=>1:<8,9/
%:,95H<93:78$0/0<=096,==0<0<
Per Bergmann
Birte Ristorp Clausen
:3,990<020<=09
Iben Nielsen
Jens Maibom Pedersen

Preben Siggaard, formand

:3,990<020<=099H=>1:<8,9/

%:,95I<93:78$0/0<=096,==0<0<

Per Bergmann

Birte Ristorp Clausen

Brian Hansen

Jens Maibom Pedersen

,6:-%E99:A

07:4>>0&>,>=,?>:<4=0<0>%0@4=4:9=,6>40=07=6,b

Revision

77,9<,96*,7>30<

!,<4,,<-:'3:8=09

07:4>>0&>,>=,?>:<4=0<0>%0@4=4:9=,6>40=07=6,-

Revision

77,9<,96*,7>30<

4=-0>3&650770<?;

Fondsbestyrelsen

Fondsbestyrelsen

4=-0>3&650770<?;

:9/=<029< 

:9/=<029< 

H-093,@9)

c/o Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

c/o Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

I-093,@9)

Holger og Carla TornHe s Fond

Holger og Carla TornIe s Fond

Holger og Carla Torn:e s Fond

Oplysninger om fonden

1

Oplysninger om fonden

Holger og Carla Torn:e s Fond

1
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,6:-%E99:A

77,9<,96*,7>30<

Jens Maibom Pedersen

!,<4,,<-:'3:8=09

4=-0>3&650770<?;

<4,9,9=09

4<>0%4=>:<;7,?=09

Per Bergmann

Jens Maibom Pedersen

Iben Nielsen

77,9<,96*,7>30<

4<>0%4=>:<;7,?=09

Per Bergmann

Maria Harbo Thomsen
"G=>1:<8,9/

Lisbeth Skjel70<?;

Johanne Gregersen

%:,95H<nholm Pedersen
kasserer

/.%2#&2361&,2&.

/.%2#&2361&,2&.

Preben Siggaard
:<8,9/

H-093,@9/09  maj 2008

I-093,@9/0912 maj 2007

Roan 5I<93:78$0/0<=09
kasserer

D<=<,;;:<>0949/=>4770=>472:/609/07=0

C<=<,;;:<>0949/=>4770=>472:/609/07=0

Johanne Gregersen
9H=>1:<8,9/

stilling samt re=?7>,>0>

stilling samt re=?7>,>0>

Preben Siggaard
ormand

Drsra;;orten er aflagt i overensstemmelse med Ersregnskabsloven Vi anser den valgte regnskabs;raksis for
hensigtsmGssig, sEledes at Ersra;;orten giver et retvisende billede af fondens aktiver og ;assiver, finansielle

hensigtsmHssig, sDledes at Drsra;;orten giver et retvisende billede a1 1ondens aktiver og ;assiver, 1inansielle

2

Crsra;;orten er a1lagt i overensstemmelse med Drsregnskabsloven Vi anser den valgte regnskabs;raksis 1or

Vi har dags dato behandlet og godkendtE<=<,;;:rten for 20071:<:720<:2,<7,':<9H0=:9/

Vi har dags dato behandlet og godkendtD<=<,;;:<>091:<20061:<:720<:2,<7,':<9I0=:9/

Holger og Carla Torn:e s Fond

Ledelsesp83&(.*.(

2

&%&,2&2083&(.*.(

Holger og Carla Torn:e s Fond
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&%&,2&.2".25"1'/18121"00/13&.
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflGgge en Ersrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
Ersregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflGgge en Ersrapport, der giver et retvisende billede uden vGsentlig fejlinformation, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmGssig regnskabspraksis og udH@07=0,1<029=6,-=8G==420=6H9=:80<<480742001>0<:8=>G9/4230/0<90

&5*2/12".25"1/(%&.4%':13&1&5*2*/.
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Ersrapporten pE grundlag af vores revision. Vi har udfHrt vores revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krGver, at vi lever op til etiske krav samt plan7G220<
og udfHrer revisionen med henblik pE at opnE hHj grad af sikkerhed for, at Ersrapporten ikke indeholder vGsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnE revisionsbevis for de belHb og oplysninger, der er anfHrt i Ersrapporten. De
valgte handlinger afhGnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vGsentlig fejlinformation i Ersrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflGggelse af en Ersrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pE at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstGndighederne, men ikke med det formEl at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledel=09,9@09/>0<029=6,-=;<,6=4=0<;,==09/0:8/0,170/07=09?/H@0/0<029=6,-=8G==420=6H90<<4807420=,8>09@?</e<492,1/09=,870/0;<G=09>,>4:9,1E<=<,;;:<>09
0>0<@:<0=:;1,>>07=0,>/0>:;9E0/0<0@4=4:9=-0@4=0<>47=><G660742>:20290>=:82<?9/7,21:<@:<0=6:967?=4:9
%0@4=4:9093,<466024@0>,970/9492>471:<-03:7/

/.+,42*/.
0>0<@:<0=:;1,>>07=0,>E<=<,;;:<>0924@0<0><0>@4=09/0-4770/0,11:9/09s,6>4@0<;,==4@0<:2149,9=40770=>4l7492;<31.
/0.08-0< =,8>,1<0=?7>,>0>,11:9/09=,6>4@4>0>0<1:<<029=6,-=E<0> 5,9?,<- /0.08-0< 4:@0<09==>0880l=080/E<=<02nskabsloven.

H-093,@9/09178,5

&%&,2&.2".25"1'/18121"00/13&.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflHgge en Drsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
Drsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflHgge en Drsrapport, der giver et retvisende billede uden vHsentlig fejlinformation, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmHssig regnskabspraksis og udI@07=0,1<029=6,-=8H==420=6I9=:80<<480742001>0<:8=>H9/4230/0<90

&5*2/12".25"1/(%&.4%':13&1&5*2*/.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Drsrapporten pD grundlag af vores revision. Vi har udfIrt vores revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krHver, at vi lever op til etiske krav samt planlHgger
og udfIrer revisionen med henblik pD at opnD hIj grad af sikkerhed for, at Drsrapporten ikke indeholder vHsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnD revisionsbevis for de belIb og oplysninger, der er anfIrt i Drsrapporten. De
valgte handlinger afhHnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vHsentlig fejlinformation i Drsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflHggelse af en Drsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pD at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstHndighederne, men ikke med det formDl at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledel=09,9@09/>0<029=6,-=;<,6=4=0<;,==09/0:8/0,170/07=09?/I@0/0<029=6,-=8H==420=6I90<<4807420=,8>09@?</e<492,1/09=,870/0;<H=09>,>4:9,1D<=<,;;:<>09

0>0<@:<0=:;1,>>07=0,>/0>:;9D0/0<0@4=4:9=-0@4=0<>47=><H660742>:20290>=:82<?9/7,21:<@:<0=6:967?=4:9

%0@4=4:9093,<466024@0>,970/9492>471:<-03:7/

/.+,42*/.

Det er vores opfattelse, at Drsrapporten giver et retvisende billede af fonden aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
/0.08-0< =,8>,1<0=?7>,>0>,11:9/09=,6>4@4>0>0<1:<<029=6,-=D<0> 5,9?,<- /0.08-0< 4:@0<09==>0880l=080/D<=<02nskabsloven.

I-093,@9/09 2.8,5

&,/*33&
&>,>=,?>:<4=0<0>%0@4=4:9=,6>40=07=6,-

3<4=>4,9,78:=0$0/0<=09
=>,>=,?>:<4=0<0><0@4=:<

&,/*33&

&>,>=,?>:<4=0<0>%0@4=4:9=,6>40=07=6,-

3<4=>4,9,78:=0$0/0<=09
=>,>=,?>:<4=0<0><0@4=:<



Vi har revideret Ersrapporten for Holger og Carla TornHe's Fond for regnskabsEret 1. januar - 31. december 2007 omfattende ledelsespEtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgHrelse, balance og noter. Drsrapporten
,17G220=01>0<E<sregnskabsloven.
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Vi har revideret Drsrapporten for Holger og Carla TornIe's Fond for regnskabsDret 1. januar - 31. december 2006 omfattende ledelsespDtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgIrelse, balance og noter. Crsrapporten
,17H220=01>0<D<sregnskabsloven.
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3
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:9/09=1:<8E70<,>=>H>>0 ,9/=1:<-?9/0><4@47742><0920-:2$420-For-?nd, FF s a7m4nde742e ar-ejde.
:9/093,<42007?//07>29>6<4:@0<09==>08807=080/1:<8E70>
0<0<1<,-,7,9.0/,209:21<08>474/,2466049/><E/>1:<3:7/=:81:<<B660<@?</0<49209,1E<=<,pporten.

:9/09=1:<8D70<,>=>I>>0 ,9/=1:<-?9/0><4@47742><0920-:2$420-For-?nd, FF s ,7m4nde742e ,r-ejde.

:9/093,<42006?//07>31>6<4:@0<09==>08807=080/1:<8D70>

0<0<1<,-,7,9.0/,209:21<08>474/,2466049/><D/>1:<3:7/=:81:<<B660<@?</0<49209,1D<=<,;;:<>09
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4

Ledelsesberetning
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Drsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Ersregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regn=6,-=;<,6=4=0<?G9/<0>41:<3:7/>471:<<i20E<
0@G=09>742=>0;<49.4;;0<0<1H7209/0

&24,3"3/0(:1&,2&.
Samtl420;:=>0<4<0=?7>,>:;2H<07=090<;0<4:/4=0<0>=E70/0=,>/00<80/>,20>4/09;0<4:/0/0@0/<H<0<

Fondsskat
(/241>=1H<>=6,>=@,<0<>47=6,>>09,1E<0>==6,>>0;74g>42049/6:8=>:2:;1H<0=?9/0<2G7/

!91%*0"0*1&1
)G</4;,;4<0<0<:;>,20>>47/099:>0<0/06?<=;E=>,>?=>4/=;?96>0>/:28,6=48,7>6?<=;,<4
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab pE de bundne vGrdipapirer er overfHrt til den bundne fondskapital. Realiserede kursgevinster og ->,-;E/0/4=;:94-70@G</4;,;4<0<0<80/>,20>4<0=?7>,>:;2H<07=09(<0aliserede kursgevinster og ->,-;E/0/4=;:94-70@G</4;,;4<0<0<:@0<1H<>>47/09/4=;:94ble fondskapital.

Uddelinger
0@4720/04660?/-0>,7>0?//074920<0<:;1H<>?n/0<2G7/

Egenkapital
Fondens egenkapital er opgjort til 3andelsvGrdi. Den nominelle egenkapital fremgEr af grundkapitalregnska-0>519:>0 

=6,-=;<,6=4=0<?H9/<0>41:<3:7/>471:<<i20D<

0@H=09>742=>0;<49.4;;0<0<1Ilgende:

&24,3"3/0(:1&,2&.

&,8>7420;:=>0<4<0=?7>,>:;2I<07=090<;0<4:/4=0<0>=D70/0=,>/00<80/>,20>4/09;0<4:/0/0@0/<I<0<

Fondsskat

(/241>=1I<>=6,>=@,<0<>47=6,>>09,1D<0>==6,>>0;742>42049/6:8=>:2:;1I<0=?9/0<2H7/

!91%*0"0*1&1

)H</4;,;4<0<0<:;>,20>>47/099:>0<0/06?<=;D=>,>?=>4/=;?96>0>/:28,6=48,7>6?<=;,<4

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab pD de bundne vHrdipapirer er overfIrt til den bundne fonds-

kapital. Realiserede kursgevinster og ->,-;D/0/4=;:94-70@H</4;,;4<0<0<80/>,20>4<0=?7>,>:;2I<07=09(<0a-

liserede kursgevinster og ->,-;D/0/4=;:94-70@H</4;,;4<0<0<:@0<1I<>>47/09/4=;:94-701:9/=6,;4>,7

Uddelinger

0@4720/04660?/-0>,7>0?//074920<0<:;1I<>?9/0<2H7/

Egenkapital

Fondens egenkapital er opgjort til 3andelsvHrdi. Den nominelle egenkapital fremgDr af grundkapitalregnska-

-0>519:>0 

5

Crsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Drsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regn-
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Anvendt regnskabspraksis

5

Anvendt regnskabspraksis
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75
13.056
___________
35.025
___________

7.048
___________
38.445
___________

21.969

#@0<1H<> til dispositionsfond

Uddelinger

#@0<1I<>1<,/4=;:=4>4:9=1:9/

31.397

Overskudsfordeling:
6

6

34.861
___________

6.115
___________

28.746

34.861
___________

0
___________

71&321&24,3"3

&6,>,1E<0>=<0=?7>,>

5.130
___________

4.795
___________

335

39.991
___________

21.581
___________

97

1.346

11.571

5.396

2007
kr.
___________

34.861
5

2

2

1

Note
____

&24,3"3':12+"3

%(*'3&1

F@<420?/241>0<

:<@,7>9492=20-B<0<

.%39(3er

#@0<1H<>1<, ,9/=1:<-?9/0><4@47742><0920- og
Pige-:<-?9/')%-puljen)

Realiseret kursgevinst/tab, uddelingsaktiver

Renter af bankbeholdning

Renter af obligationsbeholdning, uddelingsaktiver

Renter af obligationsbeholdning, kapitalaktiver

&24,3"3/0(:1&,2&'/12007

Holger og Carla Torn:e s Fond

Uddelinger

35.025
___________

0
___________

35.025

5.375
___________

3.475
___________

1.900

40.400
___________

20.174
___________

842

622

12.332

6.430

2005
kr.
___________

6

Overskudsfordeling:

38.445
___________

0
___________

5

Skat a1D<0>=<0=?7>,>

71&321&24,3"3

38.445

1.010
___________

600
___________

&24,3"3':12+"3

%(*'3&1

G@<420?/241>0<

410

39.455
___________

:<@,7>9492=20-B<0<

20.512
___________

.%39(3&1

(150)

#@0<1I<>1<, ,9/=1:<-?9/0><4@47742><0920- og
Pige-:<-?9/')%-puljen)

1.039
2

5.804
12.250

Realiseret kursgevinst/tab, uddelingsaktiver

2

2006
kr.
___________

Renter af bankbeholdning

1

Renter af obligationsbeholdning, uddelingsaktiver

Note
____

Renter af obligationsbeholdning, kapitalaktiver

&24,3"3/0(:1&,2&'/12006

Holger og Carla Torn:e s Fond

38.745
___________

0
___________

38.745

1.010
___________

600
___________

410

39.755
___________

20.512
___________

150

1.039

12.250

5.804

2006
kr.
___________

6
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363.803
___________
535.829
___________
35.000
___________
35.000
___________
570.829
___________

Egenkapital

Skyldige uddelinger

9,%

Passiver

363.803
___________

4

Disponibel kapital

Dispositionsfond

172.026
___________

Grundkapital
172.026
___________

570.829
___________

Aktiver

3

398.803
___________

Bunden kapital

20.512
___________

Uddelingsaktiver

84.305

Mellemregning med Landsforbundet Frivilligt Drengeog Pige-Forbund, FDF

Bankbeholdning

4.445
289.541

Obligationsbeholdning

2

Tilgodehavende renter

172.026
___________

Kapitalaktiver

137.249

2006
kr.
___________

34.777
___________

1

Note
____

Bankbeholdning

Obligationsbeholdning

Balance pr. 31. december 2006

Holger og Carla Torn:e s Fond

583.001
___________

35.000
___________

35.000
___________

548.001
___________

370.227
___________

370.227
___________

177.774
___________

177.774
___________

583.001
___________

405.227
___________

20.174
___________

60.701

319.629

4.723

177.774
___________

25.903
___________

151.871

2005
kr.
___________

7

Passiver

9,%

Skyldige uddelinger

Egenkapital

Disponibel kapital

Dispositionsfond

Bunden kapital

Grundkapital

Aktiver

Uddelingsaktiver

Mellemregning med Landsforbundet Frivilligt Drengeog Pige-Forbund, FDF

Bankbeholdning

Obligationsbeholdning

Tilgodehavende renter

Kapitalaktiver

Bankbeholdning

Obligationsbeholdning

Balance pr. 31. december 2007

Holger og Carla Torn:e s Fond

4

3

2

1

Note
____

563.262
___________

35.000
___________

35.000
___________

528.262
___________

360.749
___________

360.749
___________

167.513
___________

167.513
___________

563.262
___________

395.749
___________

21.581
___________

102.040

268.147

3.981

167.513
___________

40.406
___________

127.107

2007
kr.
___________

570.829
___________

35.000
___________

35.000
___________

535.829
___________

363.803
___________

363.803
___________

172.026
___________

172.026
___________

570.829
___________

398.803
___________

20.512
___________

78.247

289.541

4.445

172.026
___________

34.777
___________

137.249

2006
kr.
___________
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Regnskabs-922*(
591%*
kr.
137.249

412591%*
pr.
31.12.2006
kr.
137.249

301.668

289.541

&6,>>08H==42,9=6,1107=0==?8;< 5,9?,<2006
Udtru660> =:72>42006
?<=20@49=>@0/?/><H69492 =,72
+"33&-922*(".2+"ffelsessum pr. 31. december 2006

Tilgodehavende renter primo
Tilgodehavende renter ultimo

4% Nykredit 02 D 2025

Nom.
beholdning
kr.

Regnskabs-922*(
591%*
kr.

141.853

+"33&-922*(".2+"ffelsessum pr. 31. december 2006

317.826
(18.721
150
299.255

299.255

Skatte-9ssig
anskaffelses591%*
kr.

(8.874)
71

Udtrukket 2006
K?<=20@49=>@0/?/><H69492:2=,72

2. Obligationer - uddelingsaktiver

150.656

&6,>>08H==42,9=6,1107=0==?8;< 5,9?,<2006

Tilgodehavende renter primo
Tilgodehavende renter ultimo

4% Nykredit 02 D 2025

Nom.
beholdning
kr.
142.997

289.541

412591%*
pr.
31.12.2006
kr.

(3.204)
3.017
12.250

12.437

Renter
kr.

5.804

(1.519)
1.428

Renter
kr.
5.895
137.164



127.107

Regnskabs-922*(
591%*
kr.

289.551



268.147

Regnskabs-922*(
591%*
kr.

+"33&-922*(".2+"''&,2&224-01%&$&-#&1

&6,>>08G==42,9=6,1107=0==?8;< 5,9?,<
(/><?660> =:72>4

?<=20@49=>@0/?/><G69492 =,72

Tilgodehavende renter primo
Tilgodehavende renter ultimo

4% Nykredit 02 D 2025

Nom.
beholdning
kr.

2. Obligationer - uddelingsaktiver

+"33&-922*(".2+"''&,2&224-01%&$&-#&1

&6,>>08G==42,9=6,1107=0==?8;< 5,9?,<
Udtrukket 2007
?<=20@49=>@0/?/><G69492:2=,72

Tilgodehavende renter primo
Tilgodehavende renter ultimo

4% Nykredit 02 D 2025

Nom.
beholdning
kr.

1. Obligationer - kapitalaktiver
Skatte-9ssig
anskaffelses591%*
kr.
141.813

1. Obligationer - kapitalaktiver

Holger og Carla Torn:e s Fond

Noter
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Noter

Holger og Carla Torn:e s Fond

287.235

299.255
(12.117)
97

287.235

Skatte-9ssig
anskaffelses591%*
kr.

136.067

141.853
(5.833)
47

136.067

Skatte-9ssig
anskaffelses591%*
kr.

268.147

412591%*
pr.
31.12.2007
kr.

127.107

412591%*
pr.
31.12.2007
kr.

11.571

(3.017)
2.700

11.888

Renter
kr.

5.396

(1.428)
1.281

5.543

Renter
kr.

8

78

2005
kr.
___________

0
___________
363.803
___________

#@0<1I<>>472<?9/6,;4>,7

Saldo pr. 31. december 2006

7.048

(13.445)

(<0,74=0<0>6?<=<02?70<492/4=;:94-70@H</4;,;4<0<

And07,1D<0>=<0=?7>,>

370.200

370.227
___________

(25.000)
___________

13.056

5.677

376.494

2005
kr.
___________

34.777
___________

151.871
___________

2006
kr.
___________

34.777
___________

0
___________

Saldo pr. 1. januar 2006

4. Dispositionsfond

:9>,9>084/ler

Saldo pr. 31. december 2007

9/07,1E<0>=<0=?7>,>

(<0,74=0<0>6?<=<02?70<492/4=;:94-70@G</4;,;4<0<

Saldo pr. 1. januar 2007

4. Dispositionsfond

:9>,9>084/70<

0

/0<=;0.414.0<0==E70/0=

Saldo pr. 31. december 2007

#-742,>4:90<
142.997

34.777
___________

(/><G6,1:-742,>4:90<

Saldo pr. 1. januar 2007

Grundkapitalregnskab

Saldo pr. 31. december 2007

D<0>=6?<=<02?70<492

Saldo pr. 1. januar 2007

#-742,>4:90<

142.997
___________

Saldo pr. 31. december 2006

8.874
___________

25.903

Bunden
kontant
grundkapital
kr.
___________

177.774
___________

2.738
___________

25.000

150.036

/0<=;0.414.0<0==D70/0=

(8.874)
___________

151.871

(/><H6,1:-742,>4:90<

Saldo pr. 1. januar 2006

Bunden
ikke kontant
grundkapital
nom.
kr.
___________

172.026
___________

Saldo pr. 31. december 2006

Grundkapitalregnskab

(5.748)
___________

0

177.774

C<0>=6?<=<02?70<492

#@0<1I<>1<,/4=;:94-076,;4>,7

Saldo pr. 1. januar 2006

3. Grundkapital
2006
kr.
___________

3. Grundkapital
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Noter
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360.749
___________

6.115
___________

(9.169)

363.803

2007
kr.
___________

137.164
___________

0
___________

137.164

137.164
___________

(5.833)
___________

142.997

Bunden
ikke kontant
grundkapital
nom.
kr.
___________

167.513
___________

(4.513)
___________

172.026

2007
kr.
___________

363.803
___________

7.048
___________

(13.445)

370.200

2006
kr.
___________

40.406
___________

40.406
___________

0

40.406
___________

5.833
___________

34.573

Bunden
kontant
grundkapital
kr.
___________

172.026
___________

(5.748)
___________

177.774

2006
kr.
___________

9

79
(31.397)

1.815

920<&.3407!,/=09

CDP/1an
T:\Afd1101\117145\117145re0702.doc

31.397
___________

1.747

,9407?=6

I ALT

1.815

&>49,'3:<2,,</

2.880
___________

1.815

,<= 09=09

95,<I/-H6

1.815

!,<24>4<60>:1>0

1.815

H<60!&>I@<492
2.115

2.115

!,<4,9909/0<=09

5,<609/0<=09

1.950

!0>>0*:7=2D</

1.815

1.950

/,<??9

H.47409/0<=09

1.900

!0>>0*49>30<

1.950

1.950

&>490 ,<=09

:?4=0?=>0=09

1.950

':<0<I3=0

6. Uddelinger

0
___________

Skattepligtig indkomst 2005

 

0
___________
  )
___________

31.397
___________

13.516

(25.000)
___________

9@09/>?9/0<=6?/1<,>4/7420<0D<

?9/1<,/<,2

(//074920<519:>0

?9/1<,/<,2
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___________

2.150
2.050
2.050
2.026
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
5.220

74=,-0>3$0/0<=09
,<49,7?8
&,-<49,"407=09
!46607$0/0<=09
!,<4,990 ?9,%H9/,7
4<24>>,&6,,9492$0>0<=09
!,A847 09.370<?-0<>C
:<>30<?-0*:7=2E</
&4760-:<2H5=6:70

cdp/1an
T:\AFD6331\117145\117145re0802.doc

I alt

2.150

,909/0<=09

28.746
___________

13.820
___________

2.350

095,849$0/0<=09

0
___________

 
___________

9.908

(25.000)
___________

47

34.861

2007
kr.
___________

10

4>>0),/=3:7>

6. Uddelinger

Skattepligtig indkomst 2007

<,/<,2/:28,6= 6<

(7.186)
25.000
___________

:9=:74/0<492=1<,/<,2 ,1?//074920<
?9/1<,/<,2

(28.746)

(//074920<519:>0

?9/1<,/<,2

?<=20@49=>;E6,;4>,7,6>4@0<

D<0>=<0=?7>,>

?<=20@49=>;D6,;4>,7,6>4@0<

38.445

5. +"3"'81&321&24,3"3

Noter

Holger og Carla Torn:e s Fond

C<0>=<0=?7>,>

2006
kr.
___________

10

5. Fondsskat

Noter

Holger og Carla Torn:e s Fond

TIDSPLAN FOR FDF Landsmøde 2008
Fredag den 14. november
Kl. 18.30 – 19.30
Kl. 18.45 – 19.15
Kl. 20.00
Kl. 22.00 – 22.30
Kl. 22.30 – 23.20
Kl. 23.20

Ankomst og tjek-in af deltagere
Landstamburkorpset giver koncert ved indgangen til Nyborg Strand
Velkomst ved formand Preben Siggaard og
gudstjeneste ved Jens Maibom Pedersen i Nyborg Kirke
Tjek-in og koncert ved Landskoret i salen på Nyborg Strand
Møde i landsdelene
Natmad

Lørdag den 15. november
Kl. 07.00 – 08.30
Kl. 08.45
Kl. 09.00
Kl. 12.00
Kl. 13.30
Kl. 15.00 – 15.30
Kl. 15.30 – 16.45
Kl. 16.45 – 17.45
Kl. 18.00 – 19.30
Kl. 19.30 – 21.00
Kl. 21.15 – 22.30
Kl. 22.30
Kl. 23.45

Morgenmad
Morgenandagt ved Hovedbestyrelsen
Landsmødet åbnes
Frokost
Landsmødet arbejder
Kaffe/te
Landsmødet arbejder
Foredrag ved Klima- og energiminister, Connie Hedegaard
Middag
Landsmødet arbejder
Kaffe
Tag humoren med ved Karen Marie Lillelund tidl. FDF Aalborg 12
Koncert med Landsorkester og aftenandagt
Natmad efter kredsenes egne aftaler

Søndag den 16. november
Kl. 07.00 – 08.30
Kl. 08.45
Kl. 09.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 16.00
Kl. 16.30

Morgenmad
Morgenandagt ved Hovedbestyrelsen
Landsmødet arbejder
Frokost
Landsmødet arbejder
Afslutning
Konstituerende Hovedbestyrelsesmøde

Udgivet oktober 2008 af FDF, Rysensteensgade 3, 1564 København V
Layout: Helle Klindt Moustgaard
Fotos: Asbjørn Laurberg, Dennis Skærup Andersen og Leif Hansen
Tryk: FDF
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