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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 
 

Mødedato: 19.-20. januar 2018    

Vært: Lasse Nybo 
 

Mødetid:  Fredag kl. 20.00 - 22.30. samt 
lørdag 09.00 – 20.30 

 

Referent: Christina Gro Hansen 
 

  

Andagt: Marianne Thisgaard 
 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN 
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), 
Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Lene Thanild Schøler (lts), Marianne Thisgaard (th), Anne Katrine Sylvest 
(aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen (eba)  

 
Afbud fra Søren Rejkjær Svendsen (srs) 
 
LEDERGRUPPEN 
Morten Skrubbeltrang (ms), Peter Jeppesen (pj) (kun fredag), Bitten Schjødt Kjær (bsk). 
 
STABEN 
Heidi bak Nielsen (hbn), Anne Kathrine Muldbjerg (akm), Rasmus Bach Ottosen (rbo), Mette la Cour (mlc), 
Simon Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln), Jeppe Sølvberg 
Strauss (jsb) 
 

Sted: Rysensteen, Rysensteensgade 3, KBH 
 

 
Beskrivelse: 

 
Dagsorden er tilgængelig på FDF.dk ugen op til mødet. 
Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen fredag i ugen før. 
 
 
 

Program: FREDAG 
20.00: velkomst, sang og protokol 
20.20: HB-møde 
22.30: Natmad og afsked med MFV, der 
kommer forbi og siger farvel 
 
Lørdag 
08.45: Andagt 
09.00: HB-møde 
12.00: Besøg Henrik Thoftgaard 
12.30: Frokost fælles med skoleforum 
13.15: HB-møde med skolerne 
15.00: Kaffe med skolerne –  
15.30: HB-møde 
18.30: Aftensmad 
19.00: Lukket HB-møde 
20.30: Slut 
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Dagsorden, HB-MØDE # 

Vejledning 

Tid/m
in. 

Punkt/ansvar 

Bilag 
 

1. Protokol      

          
    

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 5 MS X  

 
Referat er mailgodkendt. 
Eventuelle bemærkninger noteres her. 
Iab. 

    

1.2 Fastsættelse af dagsorden     

 
Eventuel optagelse af ekstra punkter. 
 

    

1.3 Årshjul O 5 MS  

 
HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. 
Årshjulet ligger i HB mappen i roden og journaliseres ikke til de enkelte møder.  
Iab. 

    

1.4 Siden sidst O  5 MS  

 
Generalen har indledningsvist op til 5 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de væsentligste 
sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. 
 
MS orienterede kort om tiden sidste HB-møde.  
Julekort blev lagt frem.  

    

2. HB-dagsorden     

Fredag fra 20.15-22.30 
Herefter natmad og afsked med MFV. 

    

2.1 Udviklingsmål O 60 BSK X 

 
HB arbejder med nuværende udviklingsmål, handlinger i 2018 samt tager første snak omkring proces 
for udviklingsmål til LM18. Der fremstilles bilag til alle tre punkter: 
 
2.1.1: Status på nuværende udviklingsmål 
2.1.2: Handlingsplan for 2018 FDF i samarbejde og Fællesskab og relationer 
2.1.3: Proces for udviklingsmål til LM18 
 
BSK gav en status på de nuværende udviklingsmål, og de justeringer der er foretaget for arbejdet i 
2018.  
FDF I SAMARBEJDE 
Lokalt engagement: Kredsene opdager trykkeriet, og vi får nye ønsker ind. Illustrationer af 
værdierne er på vej. Små film på vej. 
Børn og unge i udsatte positioner: Socialudvalget er meget ude. Hele Danmarks Familieklub 
starter op. 
Samarbejde med skolen: Materialet er ud til flere kredse, afventer ny handlingsplan. 
Legen som frirum: Videreudvikling af legedatabasen.dk og profilering på folkemøde. 
 
FÆLLESSKAB OG RELATIONER 
Lederfællesskaber og flere børneledere. Afventer svar på ansøgning. Undersøgelse er lavet. 
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Fastholdelse af medlemmer: Materiale til Familie-FDF om overgange. Relationsfilm er nået langt 
ud. 10 kredse med i CUR-undersøgelse. 
 
IN ledte en indledende proces omkring de kommende udviklingsmål, hvor HB gav input.  
 
Indstilling 
HB drøfter og beslutter proces og justeret handlingsplan. 
HB vedtog den reviderede handlingsplan for 2018. 
HB vedtager at nedsætte en arbejdsgruppe, der arbejder videre; Søren, Marianne, Kim, Lene.  
 

2.2 Positionspapirer D/B 45 MS X 

 
Status på arbejdet med positionspapirer om leg og samfundsengagement 
Det forventes at der op til HB-mødet sendes et forslag ud til endeligt positionspapir om leg. 
 
2.3.1: Leg. 2 behandling og vedtagelse 
Er færdigt til behandling på marts-mødet. 
 
2.3.2: Samfundsengagement. 1. Behandling. 
Positionspapiret er endnu ikke landet.  

    

2.3 FDF landsmøde 2018 
O 45 MS/

BSK 
X 

 
Første overblik over planlægning af Landsmødet og status på opfordringer. Derudover skal der ses på 
ønsket om øget involvering af kredsene. 
 
MS gav en status. HB drøftede, hvad det har af betydning, man kan deltage som 15årig, samt 
hvordan man kan gøre mere for at involvere kredsene.   
 
2.4.1: Procesplan samt generel status på navneopfordringer jf. drøftelse nov17.  
Opfordringer er ved at være på plads.  
 
2.4.2: Øget involvering af kredsene 
 
Indstilling 
HB skal orienteres om proces omkring kommende landsmøde og give input til den videre 
planlægning. 
HB modtog orienteringen. Der arbejdes på at sikre involvering på landsmødet og fremtidig deltagelse. 
  

    

2.4 KredsCMS O 10 MS X 

 
Afrapportering til HB på projekt 1.0 af nyt kredsCMS herunder bl.a. projektøkonomien pr 31.12.17. 
 
CGH orienterede om produktet. Siderne er færdige, 100 sider er oprettet, det var målet inden vi gik 
i gang. MS orienterede om økonomien. 
 
Indstilling 
HB skal modtage en status og beslutte et princip om fastpris på it-projekter.  
HB modtog status og vedtog princippet.  
 

    

2.5 Hele Danmarks Familieklub O 20 BSK  

 
Mundtlig orientering om arbejdet med Hele Danmarks Familieklub i samarbejde med KFUMs Sociale 
Arbejde.  
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BSK orienterede om Hele Danmarks Familieklub.  
  
Indstilling 
Der indstilles til at HB modtager orienteringen.  
HB modtog orienteringen.  
 

2.6 Lederuddannelse O 30 BSK X 

 
Første behandling af lederuddannelsen i FDF og forberedelse til mødet med Uddannelsesforum på HB-
mødet i marts 
 
JKK præsenterede punktet. Uddannelsesåret i 2012 skulle markere et koncentreret løft og et varigt 
løft via Uddannelsesforum. Dengang blev den grundlæggende lederuddannelse også indskrevet i 
vedtægterne, men ansvaret blev aldrig placeret hos nogen. Dette er en forberedende samtale 
forud for møde med uddannelse og landsdele til marts. 
 
Indstilling 
Der indstilles til at HB orienterer sig i bilaget, og drøfter respons til Uddannelsesforum på marts-

mødet. 
Vi prøver at facilitere en dialog mellem Uddannelsesforum og landsdelene. Processen 
designes af to fra Uddannelsesforum, to fra landsdele, BSK, AKM. 

    

2.7 Arena B  15 MS X 

 
Beslutning vedr. HBs kontakt til udvalg og fora i Arenaen på baggrund af input på sidste HB-møde. 
Derudover status på opfordringer til legeudvalg. 
 
MS orienterede om Arena. HB hører fra udvalg via status eller efter behov. Nedsættelse af udvalg 
skubbes til ny bemanding er på plads.  
Opfordring på legeformand afventer stadig.  
 
Indstilling 
HB skal beslutte og godkende fremtidig kontakt til ambitionsudvalg og fora 
HB godkendte den fremtidige kontakt.  

    

                          2.8 Retningslinier lukning af FDF-kredse B 15 BSK X 

 
Fremstilling af et sæt retningslinjer for lukning af kredse, som kræver hovedbestyrelsens behandling. 
Retningslinierne er skrevet ifm. arbejdet med at opdatere dokumenter til brug ved lukning af kredse. 
Lukkepapir + vejledning til dette ligger i baggrundsmappen. 
 
BSK orienterede om ny arbejdsgruppe. Der er en række processer, vi gerne vil opdatere vores 
praksis for. Det har været svært at arbejde med indstillede kredse. De sidste initiativer er ofte 
afprøvet inden indstilling, derfor kan man lige så godt lukke. Vi indstiller til at fjerne 
indstillingsbegrebet. 
 
Indstilling 
Det indstilles til HB, at drøfte og vedtage retningslinjer for lukning af kredse.  
Konsekvensen heraf er at indstillingsbegrebet i FDF fremover er en forudgående og integreret del 
af en lukkeproces og ikke en selvstændig kredsstatus. 
HB godkendte indstillingen. 

    

2.9 Tænketank O 30 BSK  

Afrapportering og besøg af Henrik Toftgaard. 
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Henrik Toftgaard præsenterede Tænketankens arbejde. En redaktionsgruppe har præsenteret en 
definition på en FDF pædagogik på et 6. møde, og er blevet sendt hjem med en opgave om at 
udfolde det. Gruppen skal nok nå i mål. 
 

2.10 Fællesprogram med skolerne D 105 MS X 

HB har tid sammen med Skoleforum til en debat omkring fællesskab og relationer samt FDFs 
skolefællesskab. Henrik Toftgaard deltager i første del omkring Fælleskab og relationer. 
 
2.11.1: Fællesskab og relationer 
Folk fra Tænketanken tog selv referat. 
 
2.11.2: Skolefællesskaber 
Skoleforum blev præsenteret, herefter diskuterede man FDFs skolefællesskab og antallet af skoler 
i dette.  
 

    

2.11 DUF – status på tips O 10 MS   

 
Status på FDFs to henvendelser vedr. tipsansøgning. Særligt den mere principielle ift. FDFs 
dispensation. Opsamling på drøftelser med medlemmer af tipsudvalget. 
 
MS gav en status på tipsansøgningen og sammensætningen af kreds-bestyrelser.  

    

2.12 Kalender D 5 PJ X 

 
Orientering om kalender 2019 vedtaget af LG. 
Kalenderen blev taget til efterretning. 
 

    

2.13 Rysensteen O 15 PJ  

 
Mundtlig orientering om retning i opdatering af strategi for Rysensteen.  
 
MS præsenterede den nuværende retning. Man besluttede for år tilbage, at man skulle afsøge 
mulighed for at omdanne sengepladser til kontorpladser. Der er nu regnet på en konkret 
henvendelse. Det giver ikke et stort afkast, derfor kunne man arbejde mod energi-renoveringer. 
Kassererne skal med indover det videre arbejde.  
 

    

                          2.14 55Nord O 15 FU  

 
Kort opsamling på 55Nord processer. Bestyrelsesrepræsentanter, diverse sager (plastmærker mv.) 
 
IN og AFW gav en status forud for ejermøde og generalforsamling.  

    

                          2.15 Opgaver og ansvar 2018  O 15 MS X 

 
I forbindelse med skiftet i administrationschef og generalsekretær er der fra ledergruppens side lavet 
oversigt over opgaver og ansvarsfordeling i første del af 2018. FU har behandlet det og HB orienteres 
om denne oversigt og konsekvenserne. 
 
MS præsenterede opgavefordelingen i denne tid.  
 
Indstilling 
HB skal tage orienteringen til efterretning. 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 

    

                        2.16 Intern månedsmail D 15 MS  
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HB skal jf. årshjulet, mundtlig give tilbagemeldinger på værdien af de månedlige rapporteringsmails set 
i sammenligning med tidligere ledelsesrapport. Har man som HB-medlem den relevante orientering og 
viden? 
 
HB evaluerede på den interne månedsmail. 
 
Kredsteamet vender tilbage med en model for at dele flere kredshistorier med HB. 
 

    

                       2.17 Vork B 5 PJ X 

 

HB skal godkende budget inkl. udlejningspriser, driftsplan samt vedligeholdelsesplan for 2018.  

MS orienterede. Forpagtningsaftalen er udløbet, der skal laves en ny aftale.  

Indstilling 
Ledergruppen indstiller, at det godkendes.  
Indstillingen blev godkendt.  

    

                        2.18 Opdatering af handelsbetingelser og kursusprincipper O 5 PJ X 

Mindre ændring – tilbagerulning af et tidligere vedtaget forhold ift. at rette påkrav mod kredsen 
såfremt en egenbetaling udestår. 
 
Indstilling 
Der indstilles at hovedbestyrelsen godkender ændringen med virkning fra og med 1. januar 2018. 
Indstillingen blev godkendt. 

    

                       2.19 HCT-fonden B 5 MS X 

Alle ansøgningerne er fra nuværende FDF ledere, og Hovedbestyrelsen bedes tage stilling til om de i 
bilaget anførte ansøgninger, kan godkendes til tilskud. 
 
Indstilling 
Det anbefales, at hovedbestyrelsen godkender alle ansøgningerne. 
Alle ansøgere blev godkendt.  
 

    

                      2.20 Status kontaktperson landsdelsledelser D 15 BSK  

 
Som forberedelse til mødet med landsdelsledelser på HBs marts-møde en kort runde med status fra 
kontaktpersonerne til landsdelsledelserne og om der er noget, vi skal være særligt opmærksomme på. 
HB-kontaktpersoner gav en status.  
 

    

2.21 HBs forretningsorden B 30 FU X 

 
Nuværende forretningsorden findes som baggrundsbilag. På dette HB-mødet gennemgås 
forretningsorden ikke detaljeret, men der tages en midtvejsstatus på arbejdet i HB. 
IN præsenterede punktet. HB tager altid en status på forretningsorden i januar. Her har man mulighed 
for at give sin ærlige mening. 
 
HB drøftede status på arbejdet i HB.    
 

    

3. Faste punkter     

     

3.1 Ledelsesorientering O 10 MS X 

 
Statusmails og nyt siden sidste HB-møde. 
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Der er travlt med udskiftning på pladser, men der er godt gang i kredsudvikling her i januar.  
 

3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget O 5 MS X 

 
Fremstilling af FU referat fra 21. december 2017,  

 

    

3.3 Næste møde D 5 MS X 

 
Et kort bilag til orientering om forventet indhold på kommende HB-møde(r) samt beslutning vedr. evt. 
ekstra HB-møde i juni. 

Der blev givet en kort status.  
 

    

3.4 Eventuelt D 3 MS  

Dato for afsked skal kommunikeres hurtigst muligt. Vi holder et fælles arrangement med afsked 
og velkomst, og vender tilbage så snart det er landet. 

 

    

 


