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

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

 
Punkt: 2.07 HB-Møde: Januar 2021 

HB-repræsentation ved kredsjubilæer 

RESUMÈ 

I dag markeres kredsjubilæer (25-50-75-100) ofte af forbundssekretærerne. Andre gange 
og/eller af HB-medlemmer. Det vurderes, at have stor signalværdi for kredsene, hvis det 
var hovedbestyrelsen der var afsender/taleholder ved sådanne markeringer i stedet for for-
bundssekretærerne. I nogle tilfælde vil forbundssekretærerne deltage, hvis det fx er en 
kreds man har haft stort/tæt kontakt med eller en kreds man gerne vil mere i kontakt med.  
 
Vi foreslår følgende procedure:  

• Forbundskontoret udsender ved årsskiftet en liste med kommende jubilæer til HB.  
(Se bilag 1-2-3-4) 

 
• HB fordeler jubilæerne mellem sig, det kunne være med udgangspunkt i landsdele-

nes tilknyttede kontaktpersoner.  
 

• HB-medlemmet kontakter op til jubilæet kredsen for at afklare, om der vil være en 
jubilæumsfejring og aftaler eventuel deltagelse. 

 
• HB-medlemmet giver ved fejring en gratulation og en gave. Forbundssekretærerne 

kan være behjælpelige med gave. 
•  

 

INDSTILLING 

 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen fremover skal repræsentere FDF  

ved kredsjubilæerne 25-50-75-100-125 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
Praksis omkring markering af kredsjubilæer er pt. at forbundskontoret orienterer kredstea-
met om 25, 50, 75 og 100 års jubilæer i det kommende år. Herfra beslutter den enkelte for-
bundssekretær i hvilket omfang, jubilæet skal markeres af landsforbundet. Nogle gange ud-
delegeres markeringen til landsdelsledelsen, jubilæet markeres på et netværksmøde for 
kredsledere eller med en lykønskning på mail. Forbundssekretæren deltager i jubilæet, hvor 
det ressourcemæssigt skønnes at give mening.  
 
Der opfordres fra ledergruppen til, at Hovedbestyrelsen påtager sig at repræsentere lands-
forbundet, når en kreds skal fejres. Det vurderes at have stor signalværdi for kredsene, at 
en mærkedag markeres af FDFs øverste ledelse frem for af embedsværket. 

VIDERE PROCES 
Beslutningen kan implementeres med det samme. Det bør dog afklares fremadrettet, om 
man fortsat ønsker at bruge faneringen som gave fra landsforbundet.  
 
Vedtaget procedure (HB møde januar 2021) 

• Forbundskontoret udsender ved årsskiftet en liste med kommende jubilæer til for-
bundssekretærer.   

• Forbundssekretærer kontakter kredse med jubilæum og koordinerer eventuelt besøg 
og gave.  

• HB-kontakten i den enkelte landsdel bliver kontaktet af forbundssekretæren hvis der 
er et jubilæum, at deltage i.  

• HB-medlemmet giver ved fejring en gratulation og en gave. Forbundssekretærerne er 
behjælpelig med gave. 

ØKONOMI 
55°NORD har pt. 38 faneringe på lager, hvoraf der i år skal bruges 16. Der skal således i år 
tages beslutning om, hvorvidt faneringe fortsat skal være gaven til kredsjubilæer.  
 
Der vil tilgå udgifter til HB-medlemmers rejse til kredsjubilæerne, hvis man vælger at del-
tage. Til gengæld vil forbundssekretærernes udgifter til samme forventes at falde.   
 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Kredsjubilæer - Landsforbund 
2. Kredsjubilæer - Landsdele 
3. Kredsjubilæer – Netværk 
4. Kredsjubilæer  - Landsdele – 25-50-75-100-125 (Tilføjet 22. Januar 2021) 

 


