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Overskrift 

 
Evaluering af FDFs Landsmøde 2016 

 
Baggrund 
 
HB gennemførte efter LM 2014 en omfattende evaluering for at sikre at form og indhold samt rammer levede 
op til de fælles forventninger. På møde efter LM2016 vedtog HB at gennemføre en deltagerevaluering, dog 
knap så omfattende som efter 2014. Resultater og konklusioner fremstilles her. 
 
Indstilling 
 

Det indstilles at HB tager evalueringen af LM2016 til efterretning. 
Anbefalinger og erfaringer bringes ind i planlægningen af LM2018. 

 
Ideen 
 
Evalueringen bygger på flere elementer. 
1. Survey gennemført på alle landsmøde deltagere med enten rollen som repræsentant eller observatør. 
2. Let statistik på spredningen af kredsdeltagelsen på FDFs landsmøde 
3. Sammenskrivning af ansattes evaluering 
 
Overordnede konklusioner 
 
1. Fastholde Hotel Nyborg Strand som ramme 

Forbedre forplejningen, herunder forhandle billigere kaffe eller kaffe ad libitum. 
Gennemtænke udstillingsområdet til de nye rammer samt styringen af dette. 
Sikre at skærmkommunikation når ud til alle LM deltagere så man også bagerst i salen kan følge med. 

 
2. Landsmødets økonomi og ressourceanvendelse 

Fortsat fastholde et fornuftigt leje på ansatte og udvalgsdeltagelse på forbundets regning. 
Overordnet set opretholde nuværende bemanding ift afvikling af LM, dog skal der flere ressourcer på 
teknik hvis mange punkter er vedtægtsorienteret. 
Øge tilskyndelsen til FDFs kredse til at søge tilskud til deres landsmødedeltagelse. 

 
3. Bilag og beretningsmateriale 

Fastholde elektroniske udgivelser ud fra et økonomisk incitament, dog sikre at dagsorden fremstår mere 
læsbar og brugervenlig. 
Sikre at man kan tilkøbe trykte udgaver fx indtil en given frist. 
 

4. Forberedelse til LM 
Drøfte form og indhold på formøder sammen med landsdelsledelser f.eks foråret 2018. 
Drøfte ideudvikling på møder i LD fredag aften med landsdelsledelser f.eks foråret 2018. 
Skærpe og tydeliggøre nogle af landsmødets mere administrative frister. 
 

SÆT KRYDS  ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG                           HB-protokol (Udfyldes efter mødet) 
 Orienteringsbilag (O)       
 Debat- og temabilag (D)       
 Beslutningsbilag (B)       

Bilagsnummer: 2.2.1 Ansvarlig: MFV 
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5. Kandidater til HB 
Øge indsatsen for at finde egnede kandidater i løbet af 2018.  
Proaktiv kommunikation bør ske inden fristen næste gang. 
 

Tidsplan 
 
Procesplan for LM2018 behandles af HB jan18. 
Næste landsmøde er 16.-18. november 2018 (og er bekræftet af hotellet) J  
 
Kommunikation 
 
Iab.  
 
Økonomi 
 
Prisen for LM2016 var politisk vedtaget uændret ift. prisen for LM2014, kr. 1800,-. 
 
Vi mener nu at være ved vejs ende ift. kontering af LM udgifter og indtægter. 
Balancen pr 31.12.2016 er på godt -61 t.kr. mod et budget på -150tkr hvilket må sige sat være tilfredsstillende 
alt taget i betragtning.  
 
De væsentligste årsager er øget deltagertal ift. budget og besparelser på blandt andet program.  
Dertil kommer en ikke budgetteret donation fra Nyborg Strand Fonden på ca. 20tkr.  
Tilvalg af kaffe ad libitum vil være ca. 45 t.kr. 
 
Bilag 
Iab.  
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Online survey på alle landsmøde deltagere med rollen 
som enten repræsentant eller observatør 
 
Opsamling på evaluering af FDF Landsmøde 2016 
I modsætning til evalueringen i 2014, er der denne gang kun sendt én evaluering. Den er sendt til alle 
deltagere, der har deltaget som repræsentant eller observatør for egen eller anden kreds. I 2014 blev der 
desuden sendt spørgeskemaer til ikke deltagende kredse samt kredse der blev repræsenteret af en deltager fra 
anden kreds. 
Evalueringen er sendt til 360 modtagere, hvor af 179 har gennemført hele undersøgelsen. 

 
Statistik på respondenterne: 
80% deltog som repræsentant for en kreds, resten var observatører.  
Knap 10% repræsenterede en anden kreds end sin egen. 
Godt 50% af respondenterne er i alderen 20-40 år.  
Kun knap 5,5 % er under 20, hvilket er et fald fra sidste gang, hvor der var knap 10% besvarelser fra de helt 
unge deltagere. 
9 ud af 10 er enten kredsleder eller leder i kredsen. Kredsbestyrelsen repræsenteres med godt 8%. 
Antallet af førstegangsdeltagere, der har besvaret, er præcis som i 2014 på 33%.  

 
Opsummering 2014 kontra 2016 
Sammenligning i forhold til 2014 tager udgangspunkt i det spørgeskema, der i 2014 blev sendt til 
repræsentanter og observatører. Tal markeret med fed er 2016-resultat. 

Forberedelse 
• 52/55% af deltagerne har deltaget i et formøde til landsmødet. 
• 96/96% har forberedt sig inden selve LM. 33/39% har gennemgået materialet alene. 64/57% har 

gennemgået det med andre.  
• 88/90% synes godt eller rigtig godt om landsmødets elektroniske bilagsmateriale. Medtages den neutrale 

besvarelse kommer tallet op på 96/99%. 
En del kommenterer på, at det er svært at finde rundt i det elektroniske materiale på selve mødet, og at det er 
nødvendigt med print for at kunne følge med. Desuden nævnte et par, at der kunne være udfordringer med et 
sort/hvid print, da man i bilagene var afhængig af farverne, for at finde rundt. 

Rammerne  
• 94/97% synes at landsmødesalen på hotellet fungerer godt eller rigtig godt som ramme. 83/87% betoner 

vigtigheden af en mødesal med gode rammer som af meget stor eller stor betydning.  
Nogle kommenterer på, at det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt pga. støj i salen (vandkander med 
isterninger, udvalgsmøder i mødet mv.) 

• Forplejningen mener godt 79/92% er god eller rigtig god, lidt flere mener ”rigtig god” i forhold til 2014. 
Modsat mener ca. 5/godt 1% at forplejningen er dårlig eller rigtig dårlig. 68/70% mener at forplejningen 
har stor eller meget stor betydning for landsmødet. Kun godt 6% mener det har ringe eller meget ringe 
betydning. 
De åbne besvarelser på flere af spørgsmålene adresserer massiv kritik over manglende fri kaffe/te i løbet af 
weekenden. Nogle påpeger at det er bøvlet og langvarigt med fadservering lørdag aften – de vil foretrække 
buffet. 

• 91/94% mener at overnatningsudbuddet er godt eller rigtig godt. 68/66% mener at 
overnatningsudbuddet har stor betydning for landsmødeoplevelsen. 

• 97/95% mener at den tekniske afvikling (video og PP skærme) var god eller rigtig god. 
Der kommenteres på, at det var svært bagerst i salen at læse teksten på skærmene. Og at forslagstekster gerne 
måtte stå lidt længere. Desuden forslag om, at man bagerst i salen kan se talerstolen på en skærm, og 
slides/tekst på en anden. 
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Prisen 
• På spørgsmålet om prisen på FDFs landsmøde svarer knap 50/godt 50% at prisen er passende. 50/40% 

mener at prisen er for høj og 8/7% mener, at prisen er alt for høj.  
Der udtrykkes bekymring for at prisen gør, at det kun er kredse med god økonomi, der har råd til at komme på 
landsmøde. Og at de ”rige” kredse kan købe stemmer fra kredse med ringere økonomi. Nogle nævner at der 
måske kan spares på teknikken, og at der måske kan kigges på at spare nogle steder – enkelte mener, der er lidt 
for meget luksus, 

Tilskud 
• Deltagerne spørges til om de har søgt eller fået tilskud til deres landsmødedeltagelse. Generelt svarer en 

tredjedel/knap 38% at de ikke ved dette.  
På spørgsmålet svarer 60/60% til gengæld at kredsen ikke har søgt hverken kommune, kirke eller andet. 
1-2/3% har søgt men fået afslag fra enten kommune, kirke eller andet.  
Ser vi på kredse som har modtaget tilskud fordeler se sig således at 3,5/7,2% har modtaget tilskud fra 
kommune (antageligt uddannelses- eller kursustilskud), at knap 7/7% har modtaget tilskud fra kirken og 
at godt 5/3% har modtaget tilskud fra andre.  
Flere angiver, at de ikke kan søge kommune, når det ikke er et kursus. 

Program 
• Gudstjenesten vurderer 83/80% var god eller rigtig god. 

Mange kommenterer på, at det er trist at mange steder i kirken ikke kan se præsten. Nogle have svært ved at 
høre, hvad der blev sagt. Flere mener, at gudstjenesten var lidt for traditionel. 

• Musikken incl. fællessange vurderer 91/88% var godt eller rigtig god. 
Der er mange kommentarer omkring valg af sange. Generelt ønskes flere sange fra M&L og FDF Sangbogen 
fremfor sange fra Højskolesangbogen. 

• Foredraget modtager en anelse mere spredt vurdering. 44/20% synes at foredraget var godt.  
28/34%synes at det var rigtig godt. 32% synes det var hverken eller. 
Der er mange åbne kommentarer der handler om at det var kedeligt, intetsigende og at foredragsholder virkede 
usikker/ikke skarp. Nogle angiver at de gik midt i foredraget, mens andre vælger det fra inden pga. det stramme 
program. 

• Underholdningen modtager gode vurderinger. Knap 85/85% synes godt eller rigtig godt om 
underholdningen. 
Der kommenteres på, at det måske var lidt for langt. 

• 70/58% mener at udstillingerne var gode. 15/19% mener at udstillingerne var rigtig gode. 
Der er en del åbne kommentarer omkring udstillingerne. Generelt var indtrykket, at udstillingsområdet var rodet 
og uoverskueligt – og at der var for lidt plads. Flere ønsker udstillingerne tilbage i vandrehallen, da det gør 
noget for stemningen. 

• På spørgsmålet om betydningen af alt det udenom liggende program ifm. et landsmøde svarer 90/86% at 
det øvrige program har stor eller meget stor betydning for den samlede landsmødeoplevelse. 

Indfrielse af forventning 
• Hele 97/95% mener at landsmødet lever op til eller fuldt op til det forventede.  
• Kun 1% mener det ikke levede op til forventningerne. 

Andet 
Løst plukkede udsagn: 
• Godt med ekstra info til førstegangsdeltagere 
• Svært at holde sig motiveret til så langt et program 
• Et dejligt landsmøde md god stemning! 
• Ønskeligt at der strammes op ved debat omkring ændringsforslag, så ikke mange bruger tid på at sige det 

samme 
• Nogle få er skuffet over at se så mange, der indtager alkohol i deres forbundsskjorte 
• Forslag om at droppe foredrag lørdag aften og give tid til at tale med andre FDF’ere og lære nye at kende 
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• Mere kaffe! 
 
 

Evaluering fra medarbejdere - ansatte/frivillige 
 
Staben - dec16 
 
Forlandsmøder i landsdele. Bør vi tænke alternativt her? Fint med en aften, men det er de samme fem og 
HB-kandidaterne, der bærer snakken alle steder.  
Vi er ikke tilstrækkeligt ude at få fat i kredslederne, der har en holdning. Kan en ny type formøder blive et 
producerede møde, hvor de laver forslag til landsmødet? Er der brug for at gentænke mere ejerskab? 
 
Fredag aften på landsmødet i LD8 havde en relations-bazar, der virkede godt. Arrangementer i landsdelen 
havde en repræsentant fra hver + andre ting fra landsdelen (fx, hvad har F4 gjort for at få så mange 
medlemmer?)  
 
Balkort, hvor man kunne få visitkort. Man skulle have dannet tre nye relationer. Hvis man var der som HB-
kandidat, så var man en af boderne. Man har siddet på vej til Nyborg, til gudstjeneste, til opstart af LM, så 
derfor var det forfriskende at gå rundt og snakke med hinanden.  
Kan LD8 fortælle til martsmødet om deres erfaringer? 
 
Forbundskontoret - dec16 
 
Ang. tjek-ind, så kan vi overveje en ekstra kasse til skoler, hovedbestyrelse, gæster - og så have en 
decideret til "problembørn". Vi bør steppe lidt op ift. udseende (fx skilte ved kasserne), måske et 
landsmødebanner (som blot kan flyttes et andet sted hen bagefter).  
Tjek-ind er det første man møder - det må gerne være lidt lækkert. 
 
Ang. Tilmelding. Husk en tilmeldingsfrist (i god tid), så er det nemmere at være lidt skarp over for dem (fx 
med at lade dem booke værelse selv). Vi skal også selv kunne rette tilmeldinger på kryds og tværs. Vi skal 
overveje at fakturere på bagkant eller tæt på begivenheden. 
 
Hotellets nye udstillingsområde var noget rodet. Der plejer at være en gang med udstilling på begge 
sider, her i det åbne område virkede det mere rodet, og det var ikke nemt at komme rundt eller se hvem 
der hørte til hvor.  
 
Søndag manglede der sandwich. Vi skal huske, at det er små trekantsandwich, så der skal enten være 
dobbelt så mange eller en anden, større slags. Alternativt skal det helt droppes, så man blot kører.  
 
Teknikbordet - dec16 
 
Indholdsstyring - PP  
Bemandingen med tre personer er fin. Det er opgavefordelingen mellem de tre personer også. 
Man kan dog overveje, at supplere bordet med en ekstra person, når der skal behandles vedtægtssager. 
Denne person skal kunne overskue evt. konsekvenser ved vedtægtsændringer der foreslås på mødet. 
Placering, teknik m.v. Setup er fint og behøver ikke at blive ændret/udvidet. 
De skabeloner der anvendes til præsentation skal kunne rumme så meget tekst som muligt – det er der 
brug for i forhold til læsbarhed. I forbindelse med beslutninger er der behov for at kunne se hele 
forslagsteksten på PP. Hvis dette skal være praktisk muligt, skal forbundskontoret have forberedt alle 
disse slides inden mødet. 
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Skærmsignal og stream - AV 
Bemandingen med tre personer er ok. AV-folkene varetager dels optagelse af LM og signaler til skærme i 
sal samt streamsignal til web. Man kan overveje at nedskalere på streamdelen, der er 2-300 seere på når 
der er flest i løbet af weekend, omvendt skal signal stadig behandles til optagelse og salsskærme.  
 
Medierne - dec16 
 
Beretningen udkom kun online, og blev sendt til alle over 18 år. 6.241 modtog det, og 56,4 % åbnede det. 
Det er ikke dårligt, for et nyhedsbrev generelt set, men det er klart at set i lyset af at det er beretningen, 
kunne det jo være bedre. Og man kan genoverveje den trykte version. 
 
Medierne var til stede med 13 folk, blandet ansatte og frivillige. 
 
Der blev produceret nyheder til FDF.dk, der blev opsamlet i magasin og udkom mandag - sendt til 5.938 
og 48,8% har åbnet det. Af nyheder på FDF.dk er 15 års valgret læst af flest: 243. 
6 videoer til FDFs Facebook, Live update på FDF LEDERENs Facebook 
Få relevante ektserne update på Twitter - især 15 års valgret fik stor opmærksomhed. 
Dækning på FDFs Instagram 
Dækning på BLUZ’ Snapchat for unge. Ca. 160 fulgte dedikeret med her og fulgte stories helt til slut. 
Mediet kan noget i forhold til målgruppen, men vi skal ha’ samlet flere på kanalen.  
 
Videoudstyret blev lejet ind, det er dyrt, men vurderes alligevel som billigere end at købe. Det er 
mandskabskrævende at lave video, men vi synes, også resultatet er blevet godt.  
Vi kunne ikke ha været færre, hvis vi skulle ha lavet det samme.  
 
Vi afprøvede at streame via Facebook under beretningen - 2114 visninger var der på den, og ingen 
kommentarer udover likes. Man kunne overveje at bruge det igen.  
 
Hovedbestyrelsen - nov16 
 
Grafisk design af dagsordenshæftet bør være mere læsbar/venlig. Det grafiske overskygger på visse 
områder læsbar/enkelthed. Her skal vi måske se på både proces og form. Svar: Vi var presset tidsmæssigt 
denne gang grundet mange forslag.  
 
Refleksion ift. alkohol og unge på LM. Næste gang kommer der jo måske flere 15-årige med, hvordan 
påvirker det vores kultur omkring alkohol og landsmøder i FDF?  
 
Teknikken. Gulvet på HNS gynger og påvirker skærmen fra kamera i sal. Det bør fikses af hotellet.  
 
HB-valget. Der indkom spm på det faktum at man skal stemme 2x2 i 1. runde. Hvad nu hvis man kun vil 
pege på en af de kvindelige kandidater? Svar: Det skyldes det valgprincip at LM skal sætte en fuldstændig 
hovedbestyrelse. Dette bør måske kommunikeres tydeligere.  
 
HB rettede tydelige roser dirigenterne, som formår at opretholde en god stemning.  
Den legende ankomst til LM roses.  
 
HB forberedelsen. Bør HB mødes efter sept15 inden LM2016 – der synes langt og ikke megen kontakt.  
 
Dirigenterne - nov16 
 
Ros til hele forberedelsen og tilrettelæggelsen af landsmødet.  
Det spiller rigtig flot og understøtter dirigenternes arbejde.  
 
Dirigenterne peger på vedtægtspunkterne på dette LM som et særligt opmærksomhedspunkt, hvor der 
kunne være behov for en aktiv konsekvens/stabsfunktion under det arbejdende landsmøde der skal sikre 
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konsistens i en vedtægtsændring. Det går meget stærkt når LM arbejder og hverken dirigenter eller LM-
teknik kan sikre vedtægtsændringer. Formmæssigt kunne der lægges timeouts ind hvor vi kan 
kvalitetssikre teksten så der ikke vedtages noget tekstmæssigt rod.  
 
Vejledende afstemning blev prøvet ganske ”ufarligt” denne gang. Der var et sted hvor det måske var lidt 
på kanten med en vejledende afstemning. Det vurderes fint at have det i forretningsorden men også 
vigtigt at vi som dirigenter er skarpe på brugen heraf.  
 
Der opstod denne gang et spørgsmål om hvem der kan fremsætte forslag og ændringsforslag og motivere 
ændringsforslag over LM? Det bør præciseres i forretningsordenen at det er forbeholdt forslagsstillere.  
 
Eksterne udstillere – dec16 
 
Denne gang havde FDF strategisk udvalgt nogle eksterne udstillere som kunne deltage med en stand i hele 
eller dele af weekenden. 3 udover 55Nord havde takket ja hertil.  
 
Flexminds 
Det var sådan set fint nok. Jeg (Johannes) var i snak med en 5-10 personer i alt, hvilket var fint for os. Vi 
har andre gange været to afsted, da vi så har tilbudt lige at hjælpe med faktiske problemer eller vise en 
skabelon, men det var fint, at vi ikke gjorde det denne gang. Det havde taget for lang tid i forhold til, hvor 
kort tid deltagerne havde til at snakke. 
Eneste klagepunkt er, at det var meget kort tid, der var til at præsentere vores system. MEN det kan jeg 
ikke se, hvordan kan være anderledes, da Landsmødet jo er det vigtigste. 
Hvis deltagerne har fået noget ud af at snakke med os, så har det været fint for os at være der. 
 
Danmission 
Vi var meget glade for at være med på FDFs landsmøde og mødte mange spændende mennesker. Jeg 
opnåede det formål, jeg havde med at deltage. Hvis jeg skal anføre et par læringspunkter, så ville det 
være rart at blive modtaget, da jeg kom – bl.a. dukkede den opslagstavle, jeg havde bedt om, aldrig op, og 
så var der ikke nogen at spørge. 
Og så var der tidsrammen. I den indledende mail blev der sagt, at det ville være en god idé at være på 
stand fra kl.9-18. Da jeg så kom kl.8.45, begyndte morgenandagten - og så var der ikke nogen pause før 
kl.12. Så det havde været bedre at komme kl.12 og blive til aftenprogrammet begyndte kl.19.30. 
Men generelt var vi godt tilfredse med at være sammen med FDF’erne ved landsmødet og også at møde 
de andre udstillere. Og vi kommer gerne igen næste gang. 
 
55Nord 
Vi var med på FDF landsmøde som vi plejer med vores bus og en stand indenfor. I år var vi rykket fra 
forgangen til den nye glas pavillon bag mødelokalerne, meget flot og lyst sted, men ikke så mange ”strøg-
kunder” som vi før har haft. Ved at udgangen fra salen nu er ud i den flotte gård, mangler vi også en del 
besøgende i bussen som holder udenfor hovedindgangen. 
Vi var der fra fredag kl. 18:00 til kl. 23:00 med meget begrænset salg. Lørdag fra kl. 08:00 til kl. 22:00 
samt søndag fra kl. 08:00 til kl. 13.00 med begrænset salg 
Næste gang til landsmøde vil vi komme med bussen igen samt en butik inde i udstillingsområdet, vi vil 
foreslå vi ankommer lørdag formiddag og er klar til kl. 12:00 vi vil så holde åbent til kl. 22:00 og takke for 
denne gang, det vil koncentrere kundernes opmærksomhed og deraf besøg i butikken. 
 
Folkekirkens nødhjælp 
Har ikke responderet, men var fuldt tilstede med to ansatte som også var FDFere.  
 
Gudstjenesten – dec16 
 
Simon Kangas var prædikant. Morten KH var liturg. Landsorkesteret spillede til (øvede i kirken fra kl. 
18.00). Myanmarudvalget stod for praktik om kollekt. Nyborg Kirke leverede altervin samt en kirketjener 
til afviklingen. 
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Brød bestilt hos hotellet via Dorthe Juel. (engang lavede de rigtige alterbrød - de sidste par gange har det 
været left-overs-flutes fra buffeten… til hotelpriser) 
 
Pointer til næste gang 
Der skal være en forsanger/kor på. Uanset hvilken musikledsagelse, der vælges. 
Overvej inddragelse af FDFere i forbindelse med læsninger og bønner, så det ikke kun er præster. 
Den klassiske/traditionelle form giver mening i LM-setuppet. 
 
 


