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Bilag til anmodning om tilskud til FDF 
 

Hermed vedlægges bilag til anmodning om lokalt tilskud til deltagelse i  

FDFs landsmøde den 16.-18. november 2018. 

 

FDF afholder landsmøde hvert andet år. Næste landsmøde afholdes medio 

november 2018 med op mod 500 deltagere fra hele landet. Landsmødet er 

FDFs øverste myndighed hvor repræsentanter fra FDFs lokale kredse 

sætter hinanden stævne i en weekend med debatter, vigtige drøftelser, 

workshops, valg til FDFs hovedbestyrelse og naturligvis mere klassisk 

behandling af fremsatte punkter fra FDFs kredse, landsdele eller 

hovedbestyrelse. En afgørende begivenhed for at sikre fælles kurs og 

opretholde sammenhængskraften i FDF som landsforbund. 

 

I en tid med store forandringer i form af ændringer i tilskud fra 

folkeoplysningsmidlerne, en stadig ny folkeskolereform under 

implementering, er vigtigheden i fælles drøftelser om FDFs positionering 

stadig aktuelt. 

 

Landsmødet er også en vigtig platform for den løbende demokratiske 

dannelse i FDF, så fremtidens ledere får mod på og lyst til at engagere sig 

endnu mere i udlevelsen af FDFs formål, som nu har virket siden 1902. 

 

Tak for jeres støtte 

Lokalt er det fortsat en løbende udfordring at få midlerne til at nå hele 

vejen rundt og række til alt det ønskede, og også i FDF må vi prioritere. 

Midler fra medlemskontingenter og andre tilskud bruges til at opretholde 

et godt solidt kirkeligt fritidstilbud til børn og unge - og til at gennemføre 

de mange ture og lejre og arrangementer, som en FDF sæson byder på.  

Der, hvor der ofte skæres, er på uddannelse af fremtidens ledere. 

 

Et landsmøde koster 1800,- kr. for en person.  

Hertil kommer transport og overnatning, som er variabelt. 

 

Jeg vil gerne på vegne af FDF takke for de bidrag, der ydes til at sikre, at så 

mange kredse som muligt deltager i debatten om fremtidens FDF i Nyborg 

til november. 
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