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Kære landsmødedeltager

Hermed har vi fornøjelsen af at udsende 
dagsorden til FDF Landsmøde 2022, 
som finder sted den 18.-20. november 
2022. I denne publikation finder du 
dagsorden for landsmødet indeholdende 
indkomne forslag fra kredse og 
landsdele samt hovedbestyrelsens egne 
forslag. Du kan også finde alt materialet 
på: FDF.dk/landsmoede

Bilagsmaterialer
Sammen med dagsorden og bilag 
skal du også bruge hovedbestyrelsens 
beretning. Beretningen kan også 
findes på FDF.dk/landsmoede, hvor 
du også kan finde landsforbundets 
årsregnskaber for 2020 og 2021 samt 
regnskaber for HCT-fonden samt øvrige 
relevante bilag. 

HB-kandidater
Kandidater på valg til hovedbestyrelsen 
præsenteres på FDF.dk/kandidater

Vedtægter
Find FDFs vedtægter her.

Deltageres tale- og stemmeret
Deltagere, der repræsenterer deres egen 
kreds, en anden kreds eller en landsdel, 
HB-medlemmer samt landsdelenes 
ungdomsrepræsentanter deltager på 
landsmødet med tale- og stemmeret. 
Alle deltagere skal være tilmeldt senest 
den 6. november 2022. Følg med på 
FDF.dk for information om elektronisk 
indsendelse af ændringsforslag, 
indskrivning på talerlisten mv.

Praktiske informationer
FDF.dk/landsmoede opdateres 
løbende med alle relevante praktiske 
informationer om landsmødet.

I den korrigerede version af 
dagsordenshæftet er der foretaget 
følgende ændringer ift. den 
oprindelige version, som udsendt til 
FDFs kredse pr. 14. oktober 2022.

Punkt 5.2: Udviklingsmål - flere 
puslinge (side 10)
I den oprindelige dagsorden fremgik 
kun FDFs Forældreundersøgelse som 
kilde til oplysningerne i faktaboksen. 
Informationen stammer også fra FDFs 
Puslingeundersøgelse. Det fremgår nu 
tydeligt.
Punkt 5.2: Udviklingsmål flere 
puslinge og Punkt 5.3: Udviklingsmål 
- Engagerede voksne
I den oprindelige dagsorden fremgik
det ikke tydeligt, at grafikken på hhv.
side 11 og 13 er en del af forslagenes
ordlyd, som skal vedtages og som der
derfor kan stilles ændringsforslag til.
Det fremgår nu.

Punkt 9: Forslag om finansiering 
af renovering og ombygning af 
Rysensteen (side 18)
I den oprindelige dagsorden er 
der en beklagelig fejl i opstillingen 
af det økonomiske scenarie ved 
HBs forslag. Fejlen består i, at det 
estimerede beløb afsat til renter/bidrag 
på kreditforeningslånet ikke er de 

opdaterede, men baserede sig på en for 
lavt estimeret rentesats. Beløbet skulle 
have været estimeret til kr. 1.125.000 
mod de tidligere nævnte kr. 870.000. 
Dette er nu ændret. I samme ombæring 
er de øvrige tal ændret til faktiske tal 
og ikke afrundede tal som i den første 
version.

Punkt 12.1: Forslag om ændringer af 
vedtægterne for landsdelsledelser og 
netværk (§10) (side 26)
§10, stk. 4 b er korrigeret, da der
havde sneget sig nogle layoutfejl ind i
forslagsteksten, der bevirkede at nogle
få dele af forslaget fremgik flere gange.

Punkt 15: Forslag vedr. 
landsdelenes samarbejdsaftaler og 
forbundssekretærordning (side 37 
og 38) samt Punkt 16: Forslag om 
tilføjelse til kredsens tegningsregler 
(side 41)
I den oprindelige dagsorden var 
der angivet forkerte paragraf- og 
appendikstitler på siderne 37, 38 og 41. 
Disse er nu rettet til de korrekte.

Derudover er der foretaget enkelte 
mindre korrekturrettelser af stave- og 
layoutfejl.

http://FDF.dk/landsmoede
http://FDF.dk/landsmoede
http://FDF.dk/kandidater
https://fdf.dk/_Resources/Persistent/2/6/7/9/2679f14d130c5c9365633e127e4a5f08f4ad78d0/2020%20Vedtægter%20for%20FDF%20-%20korrektur%20maj%202021.pdf
http://FDF.dk/landsmoede
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Fredag

Lørdag

18.00 Ankomst og tjek-in

19.00 Fælles afgang på gåben fra Nyborg Strand til kirken

19.30 - 20.30 Åbningsgudstjeneste i Nyborg Kirke

Prædikant: Ulla Thorbjørn Hansen, Biskop, Roskilde Stift
Liturg: Katrine Fischer

21.00  Kaffe/The

21.30 Landsmødet arbejder 

22.00 Debat med kandidater i salen 

23.00 Natmad i egen landsdel

07.00 - 08.30 Morgenmad

08.45 Morgenandagt i salen v. FDFs hovedbestyrelse

09.00 Landsmødet arbejder

12.00  Frokost

13.00 Landsmødet arbejder 

14.30 Workshops om udviklingsmål

Hvad er det næste, i går hjem og gør i jeres kreds/landsdel?

15.30  Eftermiddagskaffe

16.00 Landsmødet arbejder

Lørdag - fortsat

Søndag

18.00  Pause

18.30 Middagen starter

20.00 Underholdning og aftenandagt

21.00 Aftenkaffe og kage

21.15  Fællesskabsaktiviteter som fællessang, 

gåtur og brætspil. (Valgfri deltagelse)

22.00 Natmad som tilvalg med egenbetaling

07.00 - 08.30 Morgenmad

08.45 Morgenandagt i salen v. FDFs hovedbestyrelse

09.00 Landsmødet arbejder

12.00  Frokost

13.00 Landsmødet arbejder

16.00 Landsmødet slut

16.30 Konstituerende hovedbestyrelsesmøde
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Dagsorden for FDF Landsmøde 2022

Velkomst ved FDFs formand 

Fredag kl. 21:30 

1. Valg af dirigenter
FDFs hovedbestyrelse foreslår Morten Skov
Mogensen og Dennis Jim Frederiksen

2. Forretningsorden for landsmødet samt procedure
for valg til hovedbestyrelsen

3. Godkendelse af dagsorden

Debat med kandidater

Lørdag kl. 9:00

4. Hovedbestyrelsens beretning 2021-2022
v. FDFs hovedbestyrelse

5. Strategi 2021-2026 og udviklingsmål 2023-2024
5.1  Flere nye FDF-kredse v. HB

         Afrapportering og indsatser v. FDFs hovedbestyrelse 
  5.2  Flere puslinge 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 
  5.3  Engagerede voksne 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

Lørdag kl. 13:00

6. Forslag om at flere børn og unge skal møde FDF gennem musik
Forslag stillet af FDF Sundby, FDF Vesterbro, FDF Aalborg 8 Nr. Tranders, FDF
Haderslev, FDF Skovlunde, FDF K 19 - Vanløse, FDF Aarhus Musikkreds,
FDF Vejle 1

7. Forslag om ny pind i ambitionen; NATUR
Forslag stillet af FDF K9, FDF K27 Lundehus Sogn, FDF K2, FDF Vesterbro, FDF
K20, FDF K5, FDF K17

8. Forslag om at March & Lejr udkommer hvert andet år
Forslag stillet af FDF Hvalsø, FDF Gevninge, FDF Roskilde, FDF Ny Tolstrup, FDF
Havdrup, FDF Gadstrup-Snoldelev, FDF Høje-Taastrup, FDF Hedehusene

Lørdag kl. 14:30

Workshops om FDFs udviklingsmål 
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Dagsorden for FDF Landsmøde 2022 - fortsat
Lørdag kl. 16:00

9. Forslag om Finansiering af renovering og ombygning af Rysensteen
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

10. Samværsregler og samværspolitik
10.1  Forslag til vedtægtsændring vedr. samværspolitik for FDF

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 
  10.2  Forslag om samværspolitik for FDF 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 
  10.3  Forslag til vedtægtsændring vedr. kredses samværsregler 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 
  10.4 Forslag til vedtægtsændring vedr. landsdeles samværsregler 

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

11.  Regnskaber 
11.1 Landsforbundets regnskaber 2020 og 2021
11.2 Orientering om regnskaber 2020 og 2021 for 55Nord
11.3 Orientering om regnskaber for HCT-fonden 2020 og 2021

Søndag kl. 9:00

12. Landsdelenes vedtægter
12.1  Forslag om ændringer af vedtægterne for landsdelsledelser og netværk (§10

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse og FDFs landsdelsledelser
  12.2 Forslag om Appendiks II, Standardvalgvedtægt for landsdelsledelser

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse og FDFs landsdelsledelser

13. Forslag om at ændre fra ungdomsrepræsentanter
til unge medlemmer af landsdelsledelsen
Forslag stillet af FDF Landsdel 6

14. Valg til FDFs Hovedbestyrelse 2022-2026

15. Forslag vedr. landsdelenes samarbejdsaftaler og forbundssekretærordning
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

Søndag kl. 13:00

16. Forslag om tilføjelse til kredsens tegningsregler
Forslag stillet af FDF Viby J og FDFs hovedbestyrelse

17. Revidering af FDFs vedtægter
17.1  Forslag om udfasning af mediekontigentet

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 
17.2  Forslag om udskilning af bestemmelser vedr. kredsens årsmøde

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 
17.3  Forslag om mulighed for afholdelse af online 

landsmøde eller  andsdelsmøde
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 

18. Forslag om budget for FDF 2023 og 2024 samt fastsættelse af kontingent
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

19. Forslag om generel bemyndigelse af hovedbestyrelsen
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

20.  Valg af landsforbundets interne revisor

21. Eventuelt

Tidspunkterne er vejledende



     6

Punkt 2:  Forretningsorden FDF Landsmøde 2022

§ 1 Åbning af landsmødet 
1.  Landsmødet åbnes af formanden  
 for hovedbestyrelsen, som   
 fremsætter forslag til valg af   
 dirigenter. Jf. vedtægternes § 13,  
 stk. 3 skal landsmødet ledes af en  
 eller flere valgte dirigenter godkendt  
 af landsmødet. 

2.  Såfremt landsmødet ikke   
 fremkommer med andre forslag, 
 anses den eller de af 
 hovedbestyrelsen foreslåed 
 kandidater som valgt. 

3. Dersom landsmødet fremsætter  
 andre forslag, leder hovedbestyrelsen  
 en afstemning om 

 a. Der skal vælges en eller flere  
  kandidater og 

 b. Hvem af de foreslåede kandidater,  
  der skal vælges. 

4. Såfremt der fremsættes ønske herom,  
 kan afstemningen ske skriftligt. 

§ 2 Dirigenterne 
1.  Dirigenterne varetager ledelsen  
 af landsmødet og afgør endeligt alle  
 spørgsmål, der opstår i forbindelse  
 hermed. 
2. Et forslag om mistillid til dirigenterne 
 skal stilles til behandling  
 og afstemning straks. Simpel  
 stemmeflerhed anvendes ved  
 afstemning. Afstemningen ledes af  
 formanden for hovedbestyrelsen. 

§ 3 Referat 
1. Landsmødet bliver refereret af FDFs  
 ansatte. 

2. Der tages et beslutningsreferat   
 indeholdende oplysninger om de 
 enkelte forslag, som er bleve  
 vedtaget eller er faldet. Endvidere  
 refereres eventuelle ændringsforslag. 

3. Referatet sendes til alle kredse senest  
 4 uger efter landsmødet. 

§ 4 Deltagere i landsmødet 
1. Det er fastlagt i vedtægternes § 13,  
 stk. 1 hvem der deltager i landsmødet  
 med stemmeret og taleret.  
2. Hovedbestyrelsen har af praktiske  
 årsager fastsat og udmeldt frister for 

 tilmelding til landsmødet og for 
 afvikling af kredsgæld for at opnå 
 stemmeret. 

3. Herudover deltager observatører fra  
 kredse og medlemmer af forbundets  
 udvalg, indbudte gæster samt 
 landsmøde-medarbejdere 
 Observatører, gæster og landsmøde 
 medarbejdere har hverken tale- eller  
 stemmeret under landsmødet. 

§ 5 Taleret 
1. Deltagere med taleret kan indskrive  
 sig online på talerlisten, hvis de  
 ønsker ordet. Her skal man angive;  
 dagsordenspunkt, fulde navn samt  
 den enhed man repræsenterer (kreds,  
 landsdel eller HB).  

2. Alternativt kan man henvende sig  
 til dirigentbordet med en udfyldt ”jeg  
 ønsker ordet” seddel. 
  
3. Talere bliver derefter kaldt op i   
 rækkefølge. Dirigenterne kan dog  
 sortere i talerrækken, såfremt det  
 vurderes befordrende for debatten. 

4. Alle deltagere med taleret kan bede  
 om ordet til forretningsordenen. Den, 
 der beder herom, skal straks   

 have ordet før øvrige indtegnede på  
 talerlisten. 

 
§ 6 Beslutninger 
1. Alle afgørelser træffes ved almindelig  
 stemmeflerhed. Dog kræver visse  
 ændringer i vedtægterne 2/3 af de  
 afgivne stemmer. Dette er beskrevet i  
 vedtægternes § 13, stk. 4. 

2. Forhold omkring skriftlig afstemning  
 er beskrevet i vedtægternes § 13, stk.  
 4. 

3. Forhold omkring vedtagelse af   
 udtalelser fra landsmødet kræver 2/3  
 af de afgivne stemmer, og er   
 nærmere beskrevet i vedtægternes §  
 13, stk. 2. 

4. Kun for og imod stemmer tæller  
 med i landsmødets beslutninger.  
 Hvis man hverken stemmer ja eller  
 nej til et forslag, betragtes det som  
 ikke at stemme.  

5. Beslutninger taget af landsmødet  
 træder, medmindre andet er 
 specificeret i forslaget, i kraft ved  
 landsmødets afslutning. 

6. Ændringsforslag skal afleveres   
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Punkt 2:  Forretningsorden FDF Landsmøde 2022 - fortsat
skriftligt via en online-formular til  
dirigenterne sammen med oplysning 
m forslagsstillers navn, samt den  
enhed man repræsenterer (kreds,  
landsdel eller HB). 

7. Ved afstemninger omkring flere
ændringsforslag vurderer dirigenterne
ændringsforslagenes indbyrdes stilling
og prioriterer afstemningen herefter.
Der kan være tale om følgende typer
ændringsforslag og dermed
prioritering i forhold til afstemningen:

a. Sideordnede ændringsforslag - de
kan begge vælges

b. Eskalerende ændringsforslag - her
stemmes om det mest vidtgående
først. Bliver det vedtaget, falder de
andre. Falder forslaget, stemmes
der om det næstmest vidtgående
forslag og så videre.

Når alle ændringsforslag er behandlet, 
stemmes der om det samlede   
forslag inklusiv eventuelt vedtagne  

 ændringsforslag. 

8. Dirigenterne kan vælge at gøre brug
af vejledende afstemninger som en
del af tilrettelæggelsen af
landsmødets behandling af et forslag.

9. Der vælges en række stemmetællere,

der hver skal tælle stemmer for  
et mindre antal borde, hvis behovet 
opstår. Optælling af stemmer sker  
ved håndsoprækning af de  
udleverede stemmekort. 

10. Ved optælling af skriftlige stemmer,
og ved valg til hovedbestyrelsen,
tæller medarbejdere fra
forbundskontoret samt en af
dirigenterne de afgivne stemmer
op. Landsmødet kan således
fortsætte under stemmeoptællingen.

11. Stemmesedlerne indsamles af
stemmetællerne og afleveres til
forbundskontorets ansatte.

§ 7 Valg til hovedbestyrelsen
1. Valget til hovedbestyrelsen sker jf.
vedtægternes § 12, stk. 2.

2. Valget gennemføres i én
valgrunde. Kandidaterne vælges
efter almindeligt stemmeflertal,
hvor hver stemmeberettigede skal
afgive 5 stemmer, svarende til det
antal pladser, der jf. § 12, stk. 4 skal
besættes i hovedbestyrelsen i 2022.
Hver stemmeberettiget må maks.
afgive én stemme pr. kandidat.

3. I tilfælde af stemmelighed
omkring valget af det 5.

hovedbestyrelsesmedlem aktiveres  
en ekstra valgrunde mellem de  
kandidater, der har opnået samme  
stemmetal. I denne ekstra valgrunde 
vælges kandidaterne efter samme  
metode som i første valgrunde. 

4. De kandidater, der ikke opnår
valg til hovedbestyrelsen, er indtil
næste landsmøde suppleanter for
hovedbestyrelsesmedlemmerne i
den rækkefølge, som stemmetallene
i første valgrunde viste. I tilfælde
af stemmelighed blandt suppleanter
trækkes der lod om disses indbyrdes
placering. Lodtrækningen sker på
landsmødet, i umiddelbar forlængelse
af offentliggørelsen af det endelige
valgresultat og forestås af
landsmødets dirigenter.

5. Efter optælling meddeles navnene
på de valgte med afgivne stemmetal.
Navnene på suppleanterne meddeles
ligeledes, dog ikke med afgivne
stemmetal.

§ 8 Vedtagelse af forretningsordenen
1. Vedtagelse af forretningsorden er det

første punkt på landsmødets
dagsorden efter åbningen og valget af
dirigenter.

2. Ændringer af forretningsordenen

fremsættes i forbindelse med   
behandlingen af denne, og vedtages 
med simpel stemmeflerhed.
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Punkt 3: Godkendelse 
af dagsorden

Punkt 4:  Hovedbestyrelsens 
beretning 2021-2022

Landsmødet godkender dagsordenen.

FDFs hovedbestyrelse aflægger en 
skriftlig og en mundtlig beretning. Den 
mundtlige fremlægges på landsmødet, 
mens den skriftlige beretning kan tilgås 
på forskelligvis. 
Du finder den skriftlige beretning i din 
mail (udsendt d. 14. oktober 2022), på 
FDF.dk/beretning eller som lydfil i din 
podcast-app.

Den skriftlige orientering fra FDFs skoler 
er ligeledes udsendt og tilgængelig på 
FDF.dk/landsmoede.

Beretning

Orientering fraFDFs skoler

Bilag til FDF LANDSMØDE 2022, punkt 3

Foto: Daniel Godsk

https://fdf.dk/beretning
https://fdf.dk/arrangementer/landsmoede-2022
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Punkt 5: Indledning til strategi 
og udviklingsmål
Her finder du hovedbestyrelsens forslag 
til udviklingsmål for de næste to år. I 
2020 vedtog vi en ny strategi om, at vi 
sammen skal give flere børn og unge 
et ståsted at møde verden fra. Denne 
strategi, og specielt præmissen om at 
vi er “sammen” om at blive “flere”, har 
ligget til grund for hovedbestyrelsens 
valg af temaer til forslagene for nye 
udviklingsmål.

“Flere” indgår direkte i overskrifterne 
for målene, og “sammen” kommer til 
udtryk ved at kredse, netværk, landsdele 
og hovedbestyrelse som et samlet 
landsforbund arbejder sammen om at 
åbne FDFs fællesskab op for flere.  I 
hele FDF tænker og taler vi sammen 
om vores fælles udviklingsmål og gør en 
fælles indsats for at nå dem, så vi kan 

lykkes med at blive flere – sammen.
Forslag om at FDFs udviklingsmål for 
2023-2024 er:

1. Flere kredse
 Udviklingsmålet er vedtaget og der  
 gives en afrapportering på arbejdet  
 indtil nu, og hvilke indsatser der er i  
 den kommende periode.

2. Flere puslinge

3. Engagerede voksne

Punkt 5.1: Udviklingsmål
- Flere nye FDF-kredse
I 2020 besluttede FDFs landsmøde, at 
der skal samarbejdes på tværs af FDF 
om at oprette nye kredse over hele 
landet for at skabe flere steder, hvor 
børn og unge kan møde FDF. 

Finansieringen skulle primært komme 
fra Medlemspuljen og til landsmødet 
i 2022, skal der fremlægges en status 
på fremdrift og fremgang i indsatsen til 
landsmødets orientering.Under dette 
punkt vil styregruppen for Flere nye 
FDF-kredse afrapportere på projektets 
resultater samt fremlægge indsatserne 
i projektet for de kommende to år. 
Der henvises i øvrigt til den skriftlige 
beretning for aktuel status på projektet.
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Punkt 5.2: Udviklingsmål 
- Flere puslinge
Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd
Vi vil sammen blive bedre til at 
invitere skolestartsbørn til FDF og 
skabe tryghed for børn såvel som 
forældre, så de ønsker at blive en del 
af FDFs fællesskab

Motivation
I modsætning til mange andre 
fritidsaktiviteter, er FDF en fritidsaktivitet 
uden mor eller far siddende på 
sidelinjen. Det er en tillidserklæring til 
FDF, og vi er stolte af at kunne tilby-de 
det. Det skal vi fortsætte med. 

I FDF møder børn og unge voksne, der 
er i øjenhøjde, fordi i FDF tager vi børn 
og unge alvorligt. I FDF vil vi lære børn 
og unge at turde være modige i små og 
store sammenhænge. Børn der vil få 
selvværd af at kunne selv og at kunne 
sammen. Børn der vil lære, at alle er 
vigtige i fællesskabet. 

I 2021 undersøgte FDF danske familiers 
beslutningsprocesser vedr. børns 
fritidsaktiviteter. Overraskende mange, 
flere end ¼ af børn i alderen 4-9 år, 
går ikke til en fritidsaktivitet. Det er der 

Denne tekst er ikke en del af beslutningen

  Skolestartere vil gerne gå til en fritidsaktivitet, fordi deres venner går 
til det, og til fritids-aktiviteten vil de gerne møde nærværende, legende 
voksne

  Forældrene vil gerne have at fritidsaktiviteten er et sted, hvor barnet 
bevæger sig og lære om og af fællesskabet i deres fritidsaktivitet. 
Forældrene har brug for tryggere rammer og en stærkere relation til de 
voksne i kredsen end andre aldersgrupper.

  Kredsen har brug for, at lederne synes det er sjovt at lave FDF. De har 
brug for børn, der synes det er fedt at komme, og engagerede forældre.

Kilder: Forældreundersøgelsen og Puslingeundersøgelsen, FDF 2021

Værd at vide
mange årsager til, men vi vil gerne at 
flere børn  
i Danmark i skolestartsalderen oplever 
fritidslivet gennem FDF. 

I dag har halvdelen af alle kredse 
en klasse, der hedder puslinge- og 
tumlinge. Aldersspændet her er stort, 
og det kan være svært at starte til en 
fritidsaktivitet, hvis der måske ikke 
er plads til at være lille og ny. Vi ved 
fra vores undersøgelse, at forældrene 
efterspørger tryghed og vished om at 
deres børn har en god oplevelse – og 
vi ved, at forældrene har afgørende 
indflydelse på valg af deres børns 
fritidsaktiviteter. 

Arbejdet med at få flere puslinge og 
flere puslingeklasser i FDF er i gang. Et 
sådant arbejde tager tid, og det skal vi 
give det, og derfor er dette et forslag om 
at fortsætte udviklingsmålet om at få 
flere børn til at blive puslinge i FDF.
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Punkt 5.2: Udviklingsmål - Flere puslinge - fortsat 

Kredsen
• arbejder for at få en separat puslin

geklasse, for vi ved, at det giver plads
til flere børn og et mere specifikt 

fokus på aldersgruppen.

• vil aktivt invitere førskolebørn og/eller
nystartede skolebørn til FDF.

• vil arbejde med, hvordan man skaber
tryghed for børn og forældre, når disse

møder op til FDF for første gang.

Landsdele
• indbyder til arrangement for

puslinge i landsdelen.

• tilbyder mulighed for
lederuddannelse indenfor

puslingearbejde – herunder
tryghed for forældrene.

HB, Arena og ansatte
• Kredsene skal understøttes i, hvordan

man starter puslingeklasser.

• Udvalgene skal understøtte kredsene
i, hvilke oplevelser man kan skabe for

og med puslinge.

• Medierne skal have et vedholdende
fokus på at fortælle de gode historier

om puslin-gearbejdet.

• Kredsene skal understøttes med vej
ledning og materialer til god forældre

kontakt, herunder tryghed for forældre.

• Ny viden om børn i puslingealderen
skal opsøges og formidles ti

l landsdele og kredse.

Flere puslinge

Vi er 
SAMMEN om:

I FDF giver vi sammen flere i puslingealderen et ståsted at 
møde verden fra gennem følgende indsatser

Versionskommentar

• I den oprindelige dagsorden fremgik kun FDFs
Forældreundersøgelse som kilde til oplysningerne i
faktaboksen. Informationen stammer også fra FDFs
Puslingeundersøgelse. Det fremgår nu tydeligt.

• Det fremgik ikke tydeligt, at grafikken på side 11 er en del af
forslagets ordlyd, som skal vedtages og som der derfor kan
stilles ændringsforslag til. Det fremgår nu.

Forslagets ordlyd
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Punkt 5.3: Udviklingsmål - Engagerede voksne

Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd
Vi vil sammen invitere flere voksne 
ind i FDFs fællesskab.

Motivation
I ”Kredsundersøgelsen 2022” har et 
stort flertal af kredslederne svaret, at 
hvis FDF skal lykkes med strategien 
”Sammen giver vi flere børn og unge et 
ståsted”, så handler det i stor grad om 
at få flere voksne til at være ledere i FDF. 
En udfordring som vi skal være sammen 
om at løse. Vi skal sammen finde nye 
veje til at invitere flere voksne ind i FDF-
fællesskabet og understøtte at seniorer 
fastholdes i overgangen fra senior til 
leder. 

I FDF er der mange opgaver, der kræver 
hænder, og derfor skal både kredse og 
landsforbund være nysgerrige på, hvad 
voksne i FDF kan bidrage med.

Voksne ledere
I et landsforbund, hvor børn møder 
voksne med noget på hjerte, er 
der nødt til at være et kontinuerligt 
fokus på rekruttering af voksne, og 
hvordan vi lykkes med at lave gode 
voksenfælleskaber i kredsene.

Den enkelte kreds skal derfor være 
undersøgende på sin egen praksis og 
nysgerrig på, hvordan kredsen tager 
imod nye voksne. 

Kredsene skal understøttes i 
rekrutteringsarbejdet, og vi skal 
iscenesætte måder hvorpå, man kan 
dele gode erfaringer på tværs af kredse.

I FDF kalder vi alle voksne for ledere, 
men ikke alle nye voksne i FDF er 
umiddelbart klar til at blive børneleder. 
For nogle voksne er starten i FDF 
en tantetjans eller nogen praktiske 
opgaver. For andre er det at hjælpe til 
på sit eget barns piltehold, der er det 
første møde med FDF. Disse første 
møder med FDF skal udvikle sig ved, 
at de nye voksne klædes på og støttes 
i rejsen fra nysgerrig og hjælpende 
voksen til børneleder.  Undervejs møder 
den voksne FDFs ambition, formål og 
pædagogik og får tips og tricks til det 
videre arbejde fra lederne i kredsen.

Fra senior til leder
Vi skal arbejde på at tilbyde et attraktivt 
ungemiljø i FDF.

Overgangen fra ung til leder har 
altid været en akilleshæl i FDF. 
Vi er gode til at opbygge stærke 

seniorfællesskaber på landsplan via 
landsforbundsarrangementer for 
seniorer, men knap så gode til at 
lave en overgang fra ”seniorlivet” i 
landsforbundet til ”lederlivet” i kredsen. 
Derfor skal vi udforske og 
eksperimentere med, hvordan vi 
bibeholder den fastholdelseskraft, der 
er i senioraktiviteterne, og samtidig 
skaber en naturlig overgang til 
lederfællesskabet i kredsen og støtter 
seniorerne i denne transformation.

I FDF vil vi gerne, at unge kan føle sig 
trygge i det kendte fællesskab i FDF, 
men samtidig også får muligheden for 
at tage ansvar i kredsen, landsdelen 
og i landsforbundsregi. Derfor skal vi 
finde flere veje til at unge inviteres 
ind i voksenfællesskaberne, og får en 
god indføring i FDFs børnearbejde og 
pædagogik, der giver den enkelte unge 
lyst og mod til opgaven som leder.

Denne tekst er ikke en del af beslutningen

Voksne i Danmark vil gerne engagere sig som frivillige. 40 % arbejder frivilligt i 
2020, og det er stort set uændret siden 2004. 44 % af dem, som ikke er frivilligt 
engageret, ville gerne være det, hvis de blev spurgt. Vi er en nation, som gerne vil 
give noget videre eller være noget for andre. Det er blevet mere normalt (end det 
har været tidligere) at engagere sig midlertidigt i flere sager ad gangen, frem for at 
melde sig ind i én forening. 

Følelsen af at være anerkendt, at kunne gøre noget på et konkret område samt at 
være med i et fællesskab er grundene til at folk lader sig rekruttere og holder fast 
i det frivilige engagement. Der er en øget tendens til at erfaringer og kvalifikationer 
fra erhvervslivet får en større betydning i udførelsen af det frivillige arbejde.

Kilder: VIVE, CFSA, Ingerfair

Værd at vide
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Punkt 5.3: Udviklingsmål - Engagerede voksne - fortsat 

Kredsen
• lægger en plan for, hvordan kredsen

kontinuerligt har fokus på, hvordan man
rekrutterer voksne til kredsens opgaver.

• arbejder med overgangene fra at være
nysgerrig og hjælpende voksen til at

være leder. Herunder hvad FDFs 
pædagogik gør for vores samværsform.

• arbejder med et ungemiljø i kredsen, der
støtter seniorerne i at blive en del af både

børnearbejde og lederfælles skab.

Landsdele
• laver kurser målrettet nye ledere.

• etablerer seniorfælleskaber på tværs af
kredsene i landsdelen i samspil 

med de unge selv.

HB, Arena og ansatte
• Landsforbundets ansatte vejleder og understøtter

kredsene i, hvordan de mere målrettet kan rekruttere 
nye voksne.

• rammesætter debatter om vilkår og kultur i
forbindelse med det at være en 

engageret voksen i FDF.

• arbejder med videndeling mellem kredsene for at
sikre de gode erfaringer i overgange fra seniorlivet

samt at tiltrække nye voksne.

• understøtter kredsene i at have den gode
sidemandsoplæring af både seniorerne samt

kommende og nye ledere, så de bliver trygge i
arbejdet som børneleder

Engagerede 
voksne

Forslagets ordlyd

Versionskommentar

I den oprindelige dagsorden fremgik det ikke tydeligt, 
at grafikken på 13 er en del af forslagets ordlyd, som 
skal vedtages og som der derfor kan stilles 
ændringsforslag til. Det fremgår nu.
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Punkt 6: Forslag om at flere børn og unge 
skal møde FDF gennem musik
Forslag stillet af
FDF Sundby, FDF Vesterbro, FDF Aalborg 
8 Nr. Tranders, FDF Haderslev, FDF 
Skovlunde, FDF K 19 - Vanløse, FDF 
Aarhus Musikkreds, FDF Vejle 1

Indledning
Musikken har siden begyndelsen spillet 
en særlig rolle i FDF. I disse år har vi 
fokus på, hvordan flere børn og unge 
kan møde FDF. Musikken kan være 
afsæt for fællesskab og er et oplagt 
afsæt for at tiltrække og fastholde flere 
børn, unge og voksne i FDF.

Forslagets ordlyd
Hovedbestyrelsen skal i løbet af 
2023 nedsætte en arbejdsgruppe, der 
skal afdække, hvordan musikarbejde 
generelt kan boostes i FDF, så flere 
børn og unge kan møde FDF gennem 
musik. Herunder skal arbejdsgruppen 
initiere, at der afvikles et eller flere 
større events med sang og/eller musik 
som det primære fokus.

Motivation
Musik har siden begyndelsen spillet 
en særlig rolle i FDF, og gør det stadig. 
Vi samles med og om musikken 
og på tværs af alder. Når vi samler 
kredsen med fællessang, guitarspil 
ved bålet, til årsmøderne i Sydslesvig, 
sangandagt på seniorkursus og ved de 
store lejrbål på landslejren. I FDF vil 
vi gerne invitere flere med. Samtidig 
oplever man, særligt i større byer, 
at børn kan stå på venteliste til den 
kommunale musikskole i flere måneder, 
eller man alternativt kan gå til en dyr 
privatundervisning. Med andre ord; der 
er efterspørgsel og interesse for musik.

FDF har haft en unik tradition for, at 
voksne forbilleder videregiver musikken 
til børn og unge - i undervisning eller 
som sidemandsoplæring. Men det er 
år siden, den tradition har fået næring. 
Udover March og lejr er det længe siden, 
der er udgivet inspirationsmaterialer 
o.lign. Og det er længe siden, vi har talt 
om og udviklet FDFs musikarbejde. 

Måske hænger vi fast i tidligere billeder 
af, hvad der er en rigtig musikenhed. 
Men vi skal måske ikke længere have et 
30-mands orkester for også at være en 
succes. Måske kan det også være et 

hold på 5 børn, der går til guitar 
eller trommer sammen en vinter. 
Folkekirkens Kororganisation har 13.000 
korsangere og korledere, hvoraf de fleste 
er børn og unge. Hvorfor har vi ikke 
FDF-børnekor? Kunne man forestille sig 
en ny kreds, der udelukkende tilbyder 
musik? Vi har brug for at inspirere 
hinanden på ny. 

I FDF har vi altid spillet musik 
sammen til forskel fra musikskolernes 
soloundervisning. FDF kan være det 
sted, som tilbyder et fællesskab omkring 
musik. Det har altid været det særlige 
i FDF; at vi lærer sammen, spiller for 
andre, og tør synge og spille for til 
fællessang. For samværet er i fokus frem 
for præstationen. Vi er eksperter i at 
skabe de fællesskaber og oplevelser, og 
det skal vi blive ved med at være.

Musikken kan måske være en af vejene 
til at fastholde børn, når de når 9-11 år, 
og overvejer at nedprioritere FDF, fordi 
det er svært at se, hvorfor det er vigtigt i 
forhold til andre fritidsaktiviteter.

Endelig har musikken potentiale til at 
tiltrække voksne til FDF. Måske er det 
nemmere som voksen at sige ja til at 

blive trommeinstruktør, eller være med 
til at sætte en musical op én sæson, 
end at sige ja til at blive leder med hele 
den udefinerede pakke, det kræver.

Hvorfor et landsmødeforslag? Det står jo 
nye og gamle kredse frit for at starte alle 
de bands, orkestre eller kor, de har lyst 
til. Fordi vi er et landsforbund af kredse, 
og vi kan netop mere, når vi sammen 
løfter på tværs af landet.

Økonomi og finansiering
Det afsøgende arbejde kræver i første 
omgang udgifter til møder på lige fod 
med andet udvalgsarbejde og evt. 
sekretærfunktion hos en ansat. Herefter 
er det oplagt at afsøge fondsfinansiering 
af større initiativer på tværs af landet.

Ansvar
FDFs hovedbestyrelse
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Punkt 7: Forslag om ny pind i ambitionen; NATUR

Forslag stillet af
FDF K9, FDF K27 Lundehus Sogn, FDF 
K2, FDF Vesterbro, FDF K20, FDF K5, FDF 
K17

Indledning
Vi ønsker med dette forslag at tilføje et 
nyt element til FDFs ambition, og at der 
udarbejdes et udviklingsmål.

Forslagets ordlyd
Til FDFs ambition tilføjes:

Natur
FDF giver børn og unge 
naturoplevelser, så de får et 
tilhørsforhold til naturen og føler 
ansvar for at passe godt på vores 
fælles verden.

Til elementet NATUR skal der i 
landsforbundet nedsættes et udvalg, 
som de kommende to år udarbejder 
et udviklingsmål, som fremlægges 
på landsmødet i 2024. Frem mod 
landsmødet afprøves nye tiltag.

Motivation
Vi mener, at noget af det unikke vi kan i 
FDF er at skabe oplevelser i naturen.
Dette bør stå i FDFs ambition.

Et særligt ståsted med et 
tilhørsforhold til naturen
Oplevelser i naturen er i dag ikke en 
selvfølgelighed. Vi vil være med til at 
børn og unge får gode og helt særlige 
oplevelser i fællesskab i naturen. Disse 
oplevelser giver et tilhørsforhold til 
naturen, en respekt for den og en lyst til 
at passe på den verden vi lever i. Vi giver 
bevidsthed om naturens ressourcer, 
og hvordan vi kan være bæredygtigt i 
verden.

Den fælles fortælling i FDF og til 
omverdenen
Vi ønsker med forslaget at skabe en 
sammenhæng mellem det vi gør og 
det vi siger vi gør. Skal vi i dag fortælle, 
hvad vi er optaget af, og hvad vi gør 
i FDF - i kredse, landsdele og på 
landsforbundsplan, så fortæller vi ofte, 
at vi laver aktiviteter og får oplevelser 
i naturen. Vi har ugentlige møder - vi 
leger, laver bål, snitter, tager på løb, 
finder smådyr - i naturen. Vi har store 
væbnerløb i landsdelene - vi sover i 
shelter, ser på stjerner, sejler i kano - i 
naturen.

Vi har landsforbundsoplevelser - vi tager 
på seniorfestival, landslejr, seniorkurser, 
seniorvæbnerkurser, klatrekurser og 
kanokurser - i naturen.
Det forbindes med noget udfordrende, 
noget sundt og sejt at være ude i 
naturen. Det er den fortælling som FDF-
forældre ofte fortæller til andre forældre 
og børn fortæller i skolen.

Et fokus på NATUR vil betyde:
• At vi i FDF siger det vi gør og gør det vi  
 siger.
• At vi kan styrke fortællingen om FDF.
• At vi giver børn, unge og voksne  
 mulighed for at arbejde med at være  
 bæredygtig i verden.
• At vi i FDF kan vi tilbyde naturoplevel 
 ser af høj kvalitet.
• At nye og attraktive friluftsaktiviteter  
 udvikles og afprøves i FDF.
• At vi kan blive endnu dygtigere ledere  
 med en endnu større rygsæk fyldt  
 med viden og kompetencer inden for  
 natur og friluftsliv, bl.a. ved at få en  
 god friluftslederuddannelse i FDF.
• At det vil give landsforbundet og  
 kredse større mulighed for ekstern  
 finansiering af tiltag.

Økonomi og finansiering
Der vil være økonomi forbundet med 
udvalgsarbejde og med afprøvning af 
nye tiltag. Udvalgsarbejde finansieres 
af landsforbundets økonomi til 
udvalgsarbejde Afprøvning af nye tiltag 
finansieres af eksterne midler.

Ansvar
FDFs hovedbestyrelse og kredsene.



     16

Punkt 8: Forslag om at March og lejr udkommer hvert andet år

Forslag stillet af
FDF Hvalsø, FDF Gevninge, FDF Roskilde, 
FDF Ny Tolstrup, FDF Havdrup, FDF 
Gadstrup-Snoldelev, FDF Høje-Taastrup, 
FDF Hedehusene

Indledning
Vi stiller forslag om at March og lejr skal 
udkomme hvert 2. år, i stedet for hvert 
år, men fortsat i trykt udgave.

Forslagets ordlyd
Vi stiller forslag om at March og lejr 
skal udkomme hvert 2. år, i stedet for 
hvert år, men fortsat i trykt udgave.

Motivation
Der er flere formål med at udgive March 
og lejr hvert 2. år. Den primære er ud fra 
en bæredygtighedsvinkel. Flere og flere 
medlemmer giver udtryk for, at det er 
ressourcespild, at der skal udkomme en 
helt ny sangbog hvert år. 

De miljømæssige omkostninger ved 
at der skal trykkes, brug af papir, 
forsendelser m.v. så tænker flere og flere 
i kredsene i FDF Hedebo Netværk, at 
det er fint at få en ny March og lejr hvert 
2. år. En produktion af ny sangbog bør 
kunne times, således at det også kan 
afpasses med større arrangementer a la 
landslejren. 

Vi synes stadig, at det er vigtigt 
at understøtte udviklingen af 
sangtraditionen i FDF. Hvis der er ønsker 
om at kunne tilføje nogle nye sange i et 
år, hvor hele March og lejr ikke trykkes, 
kan det klares ved at der bagerst i 
sangbogen er tomme sider, hvor der 
kan indsættes en ny sang. Det vil fortsat 
spare genoptryk af en hel sangbog.

Økonomi og finansiering
Ingen omkostninger for Landsforbundet, 
men vil betyde et mindre salg i 55Nord. 
Vi er dog af den overbevisning, at det 
ikke er alle der i dag udskifter sangbogen 
hvert år, men at alle vil være motiveret 
for at gøre det hvert andet år.

Ansvar
FDFs hovedbestyrelse.
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Punkt 9: Forslag om finansiering af renovering
og ombygning af Rysensteen
Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd
Landsmødet bemyndiger 
hovedbestyrelsen til at finansiere 
renovering og opgradering af 
Rysensteen med henblik på 
omlægning til erhvervsudlejning på 
1., 2., og 3. sal og indretning af FDFs 
hovedkontor på de resterende etager.

Budgetrammen for renovering og drift 
af huset fremgår af de af landsmødet 
godkendte budgetter for landsforbundet.

Motivation
På landsmødet i 2020 blev det vedtaget, 
at ”Landsmødet giver hovedbestyrelsen 
mandat til udlejning eller salg af 
Rysensteen efter forudgående grundige 
drøftelser i samarbejde med et bredt 
funderet udvalg af frivillige fra kredse, 
udvalg og HB.” 

Hovedbestyrelsen har på baggrund af 
grundige drøftelser og analyser truffet 
den beslutning, at man ønsker at 
gøre brug af landsmødets mandat til 
udlejning af Rysensteen.

Hovedbestyrelsen vurderer, at den 
bedste forbedring af økonomien 
sker ved at forblive i ejendommen 
og omlægge værelsesudlejningen til 
erhvervsudlejning. 

Det har været afgørende for 
hovedbestyrelsen, at vi sikrer vores 
nuværende soliditet (FDFs økonomiske 

modstandsdygtighed), som for en 
meget stor dels vedkommende er 
bundet i Rysensteen samt at sikre 
ejendomsværdistigningen på lang sigt. 
Dette for at bevare muligheden for at 
kunne stille nødvendig sikkerhed for 
lån m.v. og dermed fortsat sikre FDF 
et økonomisk råderum. Talmaterialet, 
der ligger til grund for beregningerne, 

er årsregnskabet 2019. Dette udviser en 
samlet årlig omkostning til Rysensteens 
drift på -1,47 mio. kr. fordelt på følgende 
nøgletal:

Udgifter ifm. 
drift af

ejendommen

Udgifter ifm. 
drift afudlejnings 

aktivitet

Udgifter ifm. 
drift af afholdelse 

af aktivitet

Øvrigt Sum

Renter, forbrug og skatter 422.003 329.520 95.638 847.161

Personale 474.335 188.900 39.014 78.028 780.276

Administration 71.541 46.806 118.347

Vedligehold 388.567 374.815 763.382

Diverse 12.000 12.000

GEÅ og aktiviteter 82.214 82.214 149.003 313.431

Lejeintægt 323.488 1.037.150 1.360.638

Resultat -1.115.172 14.895 -188.017 -185.666 -1.473.959
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Punkt 9: Forslag om finansiering af renovering
og ombygning af Rysensteen - fortsat
Hertil kan lægges ejendommens 
værdistigning på anslået 1,15-2% årligt 
(realiseret iht. vurderinger), +650.000 kr.
 
Grundlaget for arbejdet i 
hovedbestyrelsen er tilvejebragt 
af en nedsat arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra kredse, udvalg 
og HB samt to eksterne analyser 
udarbejdet af virksomheder, der 
arbejder med udlejningsejendomme og 
ejendomsudvikling.
 Den bedste økonomiske case 
omkring driften af FDFs hovedkontor 

Den positive forbedring sikres ved 
en markant investering i renovering/
nyindretning af ejendommens 3 
nederste etager. Den samlede 
investering er anslået til kr. 20 mio. 
(beregning foretaget i foråret 2022). Et 
beløb der tilvejebringes via låneoptag 
samt om muligt fondsstøtte. De 
årlige driftsmæssige omkostninger i 
forbindelse med dette lån er medregnet 
i ovenstående scenarie.

Hovedbestyrelsen er bevidst om, 
at markedet for ejendomsudvikling 
og låneoptag pt. er usikkert. 
Hovedbestyrelsen genbesøger derfor 
scenarierne inden projektet igangsættes 
for at sikre rentabiliteten i forslaget. 
Hovedbestyrelsens vurdering er 
dog stadig, at projektet vil gavne 
FDFs driftsøkonomi samt stille 
Landsforbundet økonomisk positivt på 
lang sigt.
 
Hovedbestyrelsen foreslår derfor, 
at der i landsforbundets budget for 
de kommende år afsættes midler til 
realiseringen af en plan, der indeholder: 
· En foranalyse hvor der arbejdes helt  
 konkret med nedenstående.
· Indretning af FDFs hovedkontor inkl.  
 mødelokaler i parterre og stueplan. 

vurderes at være, at bevare 
ejerskabet til ejendommen og det er 
hovedbestyrelsens holdning, at det 
bedst giver mening at bevare ejerskabet 
til Rysensteensgade 3 – såfremt FDF 
fortsat har sin adresse her. FDF beholder 
og bebor derfor de to nederste etager, 
som nyindrettes til FDFs hovedkontor 
inklusive mødefaciliteter til udvalg mv.

Dette scenarie vurderes inden for 
en kortere årrække at kunne give et 
driftsresultat på -44.223kr., hvilket er en 
forbedring i forhold til 2019 på 1.070.949 
kr. 

· Ombygning/modernisering af 1. sal til  
 kontorudlejning. 
· Begrænset ombygning af 2.-3. sal 
til kontorudlejning. (Etagerne kan på 
et senere tidspunkt opgraderes for at 
skabe en højere indtjening, dette er ikke 
en del af forslaget). 

Versionskommentar

I den oprindelige dagsorden er 
der en beklagelig fejl i opstillingen 
af det økonomiske scenarie ved 
HBs forslag. Fejlen består i, at det 
estimerede beløb afsat til renter/bidrag 
på kreditforeningslånet ikke er de 
opdaterede, men baserede sig på en for 
lavt estimeret rentesats. Beløbet skulle 
have været estimeret til kr. 1.125.000 
mod de tidligere nævnte kr. 870.000. 
Dette er nu ændret. I samme ombæring 
er de øvrige tal ændret til faktiske tal 
og ikke afrundede tal som i den første 
version.

Lejeindtægter (husleje + lejebetalt driftsomkostninger) +1.708.718

Driftsomkostninger (inkl.- FDFs andel) -627.941

Renter og bidrag vedr. optagelse af lån til renovering af ejendommen -1.125.000

Driftsresultat -44.223

Resultet ejendomsdrift (2019) -1.115.172

Nyt driftsresultat -44.223

Forbedret driftsresultat 1.070.949
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Punkt 10: Samværsregler og samværspolitik

Motivation
I mere end to årtier har FDF haft 
fokus på det gode samvær ved at 
tale om forbedrede rammer for det 
gode samvær samt at samle disse i 
samværsregler. 

Vi skal fortsætte med at samtale om 
emnerne, for med fælles rammer og 
normer for acceptabel adfærd kan vi 
sikre inkluderende, positive og trygge 
fællesskaber for børn, unge og voksne 
med afsæt i FDFs værdier. 

Det er de voksne, der påtager sig 
ansvaret ved at sætte rammer, der sikrer 
et godt og trygt samvær. 

Med tydelige rammer for acceptabel 
adfærd kan vi sikre det gode samvær 
samt gribe ind, hvis en eller flere ikke 
følger spillereglerne. Det er et fælles 
ansvar for os voksne at gribe ind overfor 
adfærd, der risikerer at skade det 
gode samvær i kredsen, i landsdelen, 
på kurser og arrangementer og i FDF 
generelt. 

Hovedbestyrelsen ønsker med disse 
forslag dels at sikre forbedrede rammer 
for at samtalerne fortsætter i kredse, 

landsdele og på tværs i landsforbundet, 
og dels at imødekomme nogle af de 
samværsrelaterede udfordringer som 
kredse, landsdele og landsforbund står i 
fra tid til anden. 

Samværspolitikken 
Intentionen med forslaget om 
samværspolitikken er at skabe en fælles 
forståelse for, hvad god opførsel er i FDF. 
Landsforbundet oplever i disse år en 
efterspørgsel på hvad man skal gøre, når 
en konkret adfærd overskrider de ønsker 
vi i kredse, landsdele og landsforbund 
har for godt samvær i FDF. Det er 
intentionen, at politikken kan fungere 
som et funktionelt arbejdsredskab, så 
alle får bedre redskaber at samtale og 
handle ud fra.   

Kredsenes samværsregler 
I dag skal kredsene lave samværsregler, 
og disse skal som minimum indeholde 
landsforbundets samværsregler. 
I praksis er landsforbundets 
samværsregler i deres helhed dog ikke 
meningsfulde for aktiviteterne i kredsen. 
Derfor stillede hovedbestyrelsen 
til landsmødet i 2020 forslag vedr. 
kredsenes samværsregler. Forslaget blev 

ikke behandlet pga. tidsmangel. Derfor 
fremsætter hovedbestyrelsen forslaget 
igen.  

Hvor samværspolitikken giver en fælles 
forståelse af godt samvær, er kredsens 
samværsregler dér, hvor kredsen 
debatterer og formulerer sine egne 
konkrete regler. Kredsen skal minimum 
tage stilling til følgende temaer: 
Soveforhold, bade- og toiletforhold, 
sprogbrug, indtagelse af rusmidler og 
brugen af sociale medier.  

Landsdeles samværsregler 
For arrangementer i landsdelene gælder 
det for manges vedkommende, at der 
ikke findes samværsregler. Der er heller 
ingen vedtægtsmæssig forpligtelse 
for landsdelen til at have det. I 
forbindelse med nærværende revision 
af samværsområdet foreslås det, at 
landsdele skal vedtage samværsregler 
for deres arrangementer. Landsdelene 
kan i så fald enten vælge at anvende 
landsforbundets samværsregler eller 
formulere deres egne samværsregler 
med afsæt i de samme fem overskrifter, 
som kredsene foreslås at skulle forholde 
sig til. 

Fire forslag – et ønske om at betragte 
dem som et samlet bud
For at sikre, at samtalerne fortsætter 
i alle dele af landsforbundet, og for 
at imødekomme udfordringerne på 
området, foreslår hovedbestyrelsen en 
pakke af fire selvstændige forslag, som 
skal betragtes som et samlet svar på 
behovet og ønskerne.  

Forslagene er at:  

· FDF får en samværspolitik, som  
 gælder for alle medlemmer, dette  
 præciseres i vedtægterne 

· Denne samværspolitik bliver besluttet  
 af landsmødet for at skabe en fælles  
 forståelse af god samvær. 

· Opdatere kravene til kredsenes  
 samværsregler, så de giver mening  
 i en kredskontekst og giver de bedste  
 rammer for samtalen om kredsens  
 egne samværsregler 

· Der bliver krav om samværsregler  
 på landsdelsarrangementer, hvor  
 landsdelen sætter rammerne for  
 samværet.
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Punkt 10.1 : Forslag til vedtægtsændring 
vedr. samværspolitik for FDF
Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd

Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 4 Medlemmer 

Stk. 6 Stk. 6 Stk. 6

Landsforbundets samværsregler er gældende for alle 
medlemmer af FDF. 

Landsforbundets samværsregler samværspolitik er gældende 
for alle medlemmer af FDF. 

Landsforbundets samværsregler er gældende på 
alle landsforbundets arrangementer. I kredse og til 
landsdelsarrangementer skal de relevante samværsregler 
ligeledes efterleves. 

Landsforbundets samværspolitik er gældende for alle 
medlemmer af FDF. 

Landsforbundets samværsregler er gældende på 
alle landsforbundets arrangementer. I kredse og til 
landsdelsarrangementer skal de relevante samværsregler 
ligeledes efterleves. 
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Punkt 10.2 : Forslag om 
samværspolitik for FDF
Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd 
Alle medlemmer skal udvise god 
opførsel, som karakteriseres ved:  
At børn er gode kammerater, når de 
møder andre børn og voksne med re-
spekt, åbenhed og ydmyghed. 
At voksne er forbilleder. som går 
forrest i at skabe det gode og 
inkluderen-de børnefællesskab 
og voksenfællesskab. I FDF er alle 
ligeværdige, og der-for skal voksne 
være opmærksomme på ikke at 
anvende deres position til at sætte 
børn, unge eller andre voksne i en 
svær og ubehagelig situation.  

For alle gælder det, at I FDF bruger vi 
et ordentligt og respektfuldt sprog, 
når vi taler med og om hinanden. 
Mødet mellem mennesker er centralt, 
også selvom mødet ikke er et fysisk 
møde, og derfor gælder normerne for 
god opførsel i det fysiske møde såvel 
som i det digitale møde.  Det er de 
voksne, som er ansvarlige for at skabe 
rammerne for denne kultur, og gå 
forrest, hvis noget skal ændres. 

I FDF er vi opmærksomme på, hvordan 

vi er sammen både børn, unge og 
voksne imellem for at sikre et trygt 
miljø, som er karakteriseret ved 
åbenhed, samtaler og refleksioner 
over, hvordan FDF er bedst. Således 
kan vi reducere nedværdigende og 
uacceptabel adfærd, og sikre at 
hverken børn, unge eller voksne bliver 
mødt af forskelsbehandling på grund 
af alder, køn, udseende, seksuel 
orientering eller etnicitet.

Økonomi og finansiering
Ingen.
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Punkt 10.3: Forslag til vedtægtsændring 
vedr. kredses samværsregler
Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd

Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 7 Kredsen

Stk. 7 Stk. 7 Stk. 7

Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens 
unges og voksnes kontakt med kredsens egne børn og 
unge i FDF. Disse samværsregler skal som minimum 
indeholde landsforbundets samværsregler, og skal 
også omfatte retningslinjer for kredsens unge og 
voksnes kontakt med børn og unge i FDF via sociale 
og elektroniske medier. Kredsens samværsregler skal 
være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let 
tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre 
relevante. Samværsreglerne godkendes af bestyrelsen og 
ledermødet én gang årligt.

Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og 
voksnes kontakt med kredsens egne børn og unge i FDF. Disse 
samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets 
samværsregler, og skal også omfatte retningslinjer for kredsens 
unge og voksnes kontakt med børn og unge i FDF via sociale 
og elektroniske medier. Følgende overskrifter:
 
• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 

Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge 
og voksne bekendt og være let tilgængelige for kredsens 
medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne 
godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. 

Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges 
og voksnes kontakt med kredsens egne børn og unge i FDF. 
Disse samværsregler skal som minimum indeholde følgende 
overskrifter:
 
• Soveforhold 
• Bade- og toiletforhold 
• Sprogbrug 
• Indtagelse af rusmidler 
• Brugen af sociale medier 

Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge 
og voksne bekendt og være let tilgængelige for kredsens 
medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne 
godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. 
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Punkt 10.4: Forslag til vedtægtsændring 
vedr. landsdeles samværsregler
Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd

Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 10 Landsdele og netværk

Tilføjelse til stk. 1 Tilføjelse til stk. 1 Tilføjelse til stk. 1

f. Landsdelsledelsen skal udfærdige samværsregler, som er 
gældende på landsdelens arrangementer.  
Landsdelens samværsregler skal i forbindelse med 
arrangementer være forældre, unge og voksne bekendt og 
være let tilgængelige for alle deltagere og forældre.
 
Disse samværsregler skal som minimum indeholde følgende 
overskrifter: 

•Soveforhold
•Bade- og toiletforhold 
•Sprogbrug
•Indtagelse af rusmidler
•Brugen af sociale medier

f. Landsdelsledelsen skal udfærdige samværsregler, som er 
gældende på landsdelens arrangementer.  
Landsdelens samværsregler skal i forbindelse med 
arrangementer være forældre, unge og voksne bekendt og 
være let tilgængelige for alle deltagere og forældre.
 
Disse samværsregler skal som minimum indeholde følgende 
overskrifter: 

•Soveforhold
•Bade- og toiletforhold 
•Sprogbrug
•Indtagelse af rusmidler
•Brugen af sociale medier
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Punkt 11.1: Landsforbundets regnskaber 2020 og 2021

Punkt 11.2: Orientering og regnskaber 2020 og 2021 for 55Nord

Punkt 11.3: Orientering om regnskaber for Holger 
og Carla Tornøes Fond 2020 og 2021

Reviderede regnskaber findes på FDFs 
hjemmeside. 

Download årsregnskab for 2020. 

Download årsregnskab for 2021. 

Fremlægges mundtligt på landsmødet

Reviderede regnskaber findes på FDFs 
hjemmeside under forbundsøkonomi.

Download årsregnskab for 2020. 
 
Download årsregnskab for 2021.

Punkt 11: Regnskab

https://fdf.dk/om-fdf/fdf-i-tal/nogletal
https://fdf.dk/om-fdf/fdf-i-tal/nogletal
https://fdf.dk/_Resources/Persistent/6/1/7/c/617cdba0f744895f447b41214552ef4800df9456/FDF%20årsrapport%202020.pdf
https://fdf.dk/_Resources/Persistent/5/f/0/f/5f0ffde62234cf10238214013120998911088fd2/FDF%20Aarsrapport%202021%20underskrevet.pdf
https://fdf.dk/om-fdf/fdf-i-tal/hct-fonden
https://fdf.dk/om-fdf/fdf-i-tal/hct-fonden
https://fdf.dk/_Resources/Persistent/5/5/c/a/55caead1ac2e6bc0104d5bfdf9ea15938b3ca466/HCT-fonden%20årsrapport%202020.pdf
https://fdf.dk/_Resources/Persistent/0/9/3/4/0934f47a26d2b44e3696116873bce58ec7c7b6ac/HCT-fonden%20Aarsrapport%202021%20underskrevet.pdf 
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Punkt 12.1: Forslag om ændringer af vedtægterne
for landsdelsledelser  og netværk (§10) 
Forslag stillet af 
FDFs hovedbestyrelse samt FDF 
Landsdel 1, FDF Landsdel 2, FDF 
Landsdel 3, FDF Landsdel 4, FDF 
Landsdel 5, FDF Landsdel 6, FDF 
Landsdel 7 og FDF Landsdel 8.

Motivation 
Med baggrund i udarbejdelsen af 
strategien ”Sammen giver vi flere børn 
og uge et ståsted” bliver vigtigheden i, 
at vi også har en struktur som muliggør, 
at vi er bedst mulige for hinanden, 
kun større.  Hovedbestyrelsen og 
landsdelsledelserne har igennem en 
årrække ønsket et tættere samarbejde 
og en tilretning af opgaver med HB og 
landsdelsledelserne imellem. Det skal 
føre til en bedre sammenhængskraft og 
derved bedre muligheder for at handle 
ud fra landsmødets beslutninger.   
 
Udover et ønske om at forbedre 
samarbejdet og tydeliggøre 
landsdelsledelsens arbejde og funktion, 
har det også været et gennemgående og 
fælles ønske at udarbejde vedtægterne, 
så de svarer bedre til den praksis, der i 
dag er i landsdelsledelsen. 

Det stillede forslag er en samlet ny 
formulering af hele §10 og forslaget 
erstatter således den nuværende ordlyd. 

Forslagets ordlyd 

§10 stk. 1 
I samarbejde med kredsene inddeler 
hovedbestyrelsen landet i landsdele.   
Landsdelen ledes af en 
landsdelsledelse, der fungerer 
som bindeled mellem landsdelens 
kredse og netværk, og mellem 
hovedbestyrelsen og landsdelen.  

Det er landsdelsledelsens 
overordnede opgave at sikre kendskab 
til landsdelens kredse og dermed 
sikre viden og mandat til at virke 
som en aktiv landsdelsledelse. 
Landsdelsledelsen arbejder 
selvstændigt under ansvar overfor 
kredsene. 

§10 stk. 2 
Landsdelsledelsen består af 3-5 
medlemmer valgt af landsdelsmødet. 
Antallet af medlemmer i 
landsdelsledelsen fastlægges af 
landsdelsmødet. Landsdelsledelsen 

konstituerer sig med landsdelsleder 
og landsdelskasserer og fastsætter 
selv sin forretningsorden.  
Landsdelsledelsen kan supplere sig 
med indtil to stemmeberettigede 
medlemmer. Suppleringen gælder 
valgperioden ud.  

Kun nuværende medlemmer 
af FDF, samt medlemmer af en 
kredsbestyrelse, kan modtage valg til 
landsdelsledelsen.  
Kandidater skal være fyldt 15 år for 
at have valgret og være valgbare til 
landsdelsledelsen. 

Det påhviler landsdelsledelsen at 
fastslå om kandidaterne opfylder 
betingelserne for at kunne blive valgt. 

§10 stk. 3 
a. Kredsene holder landsdelsmøde i 
løbet af februar måned i ulige år.  
På landsdelsmødet kan det besluttes 
at landsdelen udover landsdelsmødet 
i ulige år også vil afholde 
landsdelsmøde i lige år. Såfremt dette 
besluttes, har landsdelsmødet i lige år 
alene det formål at vælge medlemmer 
til landsdelsledelsen. 

 

b. Landsdelsmødet skal indkaldes 
skriftligt med mindst 8 ugers varsel, 
med angivelse af tid og sted for 
afholdelse. Samtidig opfordres 
kredse og hovedbestyrelsen til 
at finde og opfordre kandidater 
til landsdelsledelsen og indsende 
forslag til dagsorden. Dette skal 
være landsdelsledelsen i hænde 
senest 3 uger før afholdelse af 
landsdelsmødet.  
Kandidater kan melde deres 
kandidatur op til 3 uger før 
landsdelsmødet.  
Senest 2 uger før landsdelsmødets 
afholdes, udsender landsdelsledelsen 
dagsorden, mødebilag og aktuel 
kandidatliste. 

Landsdelsmødet skal før 
kandidatpræsentationen på mødet 
tage stilling til, om der kan opstilles 
yderligere kandidater på selve 
mødet. Alle kandidater skal på 
landsdelsmødet præsentere deres 
kandidatur.   
  
Der udarbejdes referat af 

Punkt 12: Landsdelenes vedtægter
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Punkt 12.1: Forslag om ændringer af vedtægterne
for landsdelsledelser  og netværk (§10)  - fortsat
landsdelsmødet. Det underskrives af 
dirigenten og sendes til landsdelens 
kredse og forbundskontoret senest to 
uger efter landsdelsmødet. 

Ønsker et flertal i landsdelsledelsen 
eller en gruppe af minimum 
fire kredse at indkalde til et 
ekstraordinært landsdelsmøde, 
kan dette ske med minimum 8 
ugers varsel, og med overholdelse 
af de gældende frister for ordinært 
landsdelsmøde.  

§10 stk. 4 
På landsdelsmødet deltager med 
stemmeret:  
• Landsdelsledelsen.
• Stemmeberettigede repræsentanter  
 for kredsene, efter samme regler  
 som ved landsmøder.
• Landsdelens 
 ungdomsrepræsentanter.
 Forbundssekretæren, medlemmer  
 af eventuelle udvalg nedsat af  
 landsdelsledelsen og kandidater til  
 landsdelsledelsen deltager på lands 
 delsmødet med taleret men uden  
 stemmeret. Maksimalt to medlem 
 mer af hovedbestyrelsen kan del 
 tage på landsdelsmødet med   
 taleret,  

 men uden stemmeret. Herudover  
 kan landsdelsledelsen i sin forret 
 ningsorden fastlægge, hvem der  
 kan deltage på landsdelsmøderne  
 som observatører med taleret, men  
 uden stemmeret. 

a) Dagsordenen til det ordinære   
 landsdelsmøde skal som minimum  
 omfatte:   

• Valg af dirigent for landsdelsmødet  
• Valg af referent for landsdelsmødet  
• Beslutning om, hvorvidt man kan  
 stille op som kandidat på selve 
 landsdelsmødet 
• Orientering om landsdelsledelsens  
 arbejde og hvad der er sket landsde 
 len i den forgange periode. Denne  
 tages til efterretning af   
 landsdelsmødet
• Fremlæggelse af regnskab fra lands 
 delsledelsen til godkendelse 
• Debat om, hvordan der kan   
 arbejdes  
 med landsmødets beslutninger og  
 andre relevante områder for lands 
 delen, som kan give retning for den  
 nyvalgte landsdelsledelses 
 fokusområder.    
• Forslag fra kredse og
 landsdelsledelse  

• Fremlæggelse af budget for 
 perioden frem til næste 
 landsdelsmøde til god 
 kendelse 
• Præsentation af kandidater 
• Valg til landsdelsledelsen   
• Valg af en intern revisor samt en  
 stedfortræder for denne  
• Eventuelt 
 
b) Dagsorden til eventuelt 
landsdelsmøde i lige år skal som 
minimum omfatte: 
 
• Valg af dirigent for landsdelsmødet   
• Valg af referent for landsdelsmødet   
• Beslutning om hvorvidt man kan 
 stille op som kandidat på selve  
 landsdelsmødet  
• Præsentation af kandidater  
• Valg til landsdelsledelsen  
• Eventuelt 
§10 stk. 5 
a. Det er landsdelsledelsens opgave 
• at afholde landsdelsmødet, og  
 såfremt der er truffet beslutning 
 om landsdelsmøder i lige år også at 
 afholde dette. 
• at samarbejde med kredse og net 
 værk i landsdelen om at føre ambiti 
 on, udviklingsmål og landsmødeved 
 tagelser ud i livet. 

• at have det overordnede ansvar for  
 landsdelens økonomi.
• at arbejde med konkrete opgaver og  
 henvendelser, der opstår ved at 
 være  
 et bindeled mellem kredse/netværk  
 og landsdel/landsforbund, samt 
• at sikre en inddeling af landsdelens  
 kredse i aktive netværk i 
 samarbejde med kredsene selv. 
 
b. Herudover har landsdelsledelsen 
ansvar for følgende 

• at afholde valg til 
 ungdomsrepræsentanter. 
• at der udbydes lederuddannelse. 
• at afholde formøde til landsmøde. 
• at skabe forskellige typer af 
 initiativer,  
 der understøtter landsdelens fælles 
 skab, samt 
• at lave regnskab for landsdelen, der  
 følger kalenderåret, og indsende
 det til forbundskontoret inden den  
 fastsatte frist. Regnskabet skal  
 være revideret af den valgte interne  
 revisor.  
 
Landsdelsledelsen kan nedsætte 
udvalg udenfor landsdelsledelsen 
eller vælge enkelt personer udenfor 



     27

Punkt 12.1: Forslag om ændringer af vedtægterne
for landsdelsledelser  og netværk (§10) - fortsat
landsdelsledelsen til at  løse 
ovenstående opgaver. 
 
c. Landsdelsledelsen kan facilitere og 
understøtte:  

1. Arrangementer. 
2. Kredslederfællesskaber.  
3. Flere platforme for demokratiske  
 lederfælleskaber, samt 
4. Yderligere netværk for kredsene. 
 
d. Landsdelsledelsen kan indgå 
samarbejde med en eller flere skoler 
med tilknytning til FDF. 
 
Landsdelsledelsen kan tildele   
landsforbundets æresnål i sølv   
til personer, der har ydet en særlig 
indsats i landsdelen. 
 
e. Landsdelen kan ikke forpligte 
landsdelens kredse i økonomisk 
henseende ved køb af fast ejendom, 
skibe og lignende, medmindre 
kredsene hver for sig i hvert enkelt 
tilfælde erklærer sig indforstået 
hermed. 
 
§10 stk. 6 
a. Kredse og landsdelsledelsen 
inddeler i samarbejde landsdelen 

i netværk med det formål, at 
ingen kredse står alene med deres 
kredsudvikling.  
Hvis en kreds ønsker at skifte 
netværk, tages kontakt til det nye 
netværk, og kredsen orienterer det 
gamle netværk og landsdelsledelsen 
om skift af netværk. I tilfælde af, 
at én kreds har meldt sig ud af et 
netværk, kan landsdelsledelsen 
træffe beslutning om ny 
netværkstilknytning. 
 
b. Et netværk består af minimum 
kredsledere/kredsledelsen fra de 
deltagende kredse. Disse udpeger 
en netværksleder/-ledelse for en 
aftalt periode. Netværkslederen 
skal være medlem af en af de 
deltagende kredse. Netværkslederen 
er ansvarlig for, at netværket har 
fokus på kredsenes daglige arbejde 
og kredsenes udvikling. Netværket 
fastlægger selv sin forretningsorden 
og beslutter, om der skal etableres et 
økonomisk grundlag.  
 
c. Der kan i tillæg laves yderligere 
netværk for at understøtte en specifik 
interesse eller målgruppe. 
 

§10 stk. 7 
Det påhviler landsdelsledelsen 
at afholde valg i landsdelen til 
landsdelens ungdomsrepræsentanter 
og suppleanter samt at danne disse 
demokratisk og støtte disse før og 
under landsmødet. Der skelnes ikke 
mellem ungdomsrepræsentanter og 
suppleanter under den demokratiske 
dannelse. Der skal vælges to 
ungdomsrepræsentanter samt to 
suppleanter.  Valget afholdes senest 
13 måneder før den forventede 
landsmødedato. Til valget skal alle 
landsdelens seniorer være inviteret og 
have mulighed for at stille op. 
 
§10 stk. 8 
Landsdelsledelsen udarbejder i 
samarbejde med hovedbestyrelsen 
og med opbakning fra landsdelens 
kredse en samarbejdsaftale med 
hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen 
beskriver fælles udviklingsmål og 
-opgaver.  

Samarbejdsaftalen fornyes 
hvert andet år og herudover ved 
ansættelse af forbundssekretærer. 
Forbundssekretæren arbejder 
i landsdelen, på grundlag af 
samarbejdsaftalen mellem 
landsdelen og hovedbestyrelsen. En 
forbundssekretær kan være tilknyttet 
flere landsdele. 

Versionskommentar

§10, stk. 4 b er korrigeret, da der 
havde sneget sig nogle layoutfejl ind i 
forslagsteksten, der bevirkede at nogle 
få dele af forslaget fremgik flere gange.
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Punkt 12.2: Forslag om Appendiks II, 
Standardvalgvedtægt for landsdelsledelser 
Forslag stillet af 
Hovedbestyrelsen samt FDF Landsdel 
1, FDF Landsdel 2, FDF Landsdel 3, 
FDF Landsdel 4, FDF Landsdel 5, FDF 
Landsdel 6, FDF Landsdel 7 og FDF 
Landsdel 8.
   
Forslagets ordlyd 
Appendiks II, Standardvalgvedtægt 
for landsdelsledelser slettes fra 
vedtægterne. Hele appendikset 
foreslås slettet. 

Motivation 
Indholdet i Appendiks II, 
Standardvalgvedtægt for 
landsdelsledelser er indarbejdet i 
forslaget til nye formulering af §10 
Landsdele og Netværk. Derfor foreslås 
appendikset slettet.

Økonomi og finansiering
Ingen.
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Punkt 13: Forslag om at ændre fra ungdomsrepræsentanter til 
unge medlemmer af landsdelsledelsen 
Forslag stillet af
Landsdelsledelsen i FDF Landsdel 6

Indledning 
Vi har de seneste år trimmet vores 
vedtægter for også i fremtiden at kunne 
modtage tilskud fra DUF. Det er bl.a. 
gjort ved at sikre, at medlemmer i FDF 
er valgbare til landsdelsledelserne, 
bestyrelserne og HB fra de er fyldt 15 år. 
Det vil sige, at et fuldgyldigt medlem i en 
landsdelsledelse godt kan være samme 
alder, som det er tilsigtet, at vores 
ungdomsrepræsentanter er.

Motivation 
Vedtægterne omkring 
ungdomsrepræsentanterne hører, som 
vi ser det, en anden tid til. En tid hvor 
det var nødvendigt at gå en ekstra mil 
for at fastholde ungdomsdemokratiet 
og sikre de unges indflydelse i bl.a. 
landsmødet.
Dette ønsker vi ikke at ændre ved, men 
tværtimod at styrke gennem at sikre, at 
de unge medlemmer til hver en tid har 
minimum to pladser som fuldgyldige 
landsdelsledelsesmedlemmer 
med samme rettigheder som 
landsdelsledelsens øvrige medlemmer. 

Forslagets ordlyd

Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 7 Kredsen

Stk. 6 Stk. 6 Stk. 6

b. Seniorer deltager i seniorarbejdet tilpasset den 
enkelte kreds. Kredsen inddrager seniorerne i kredsens 
demokratiske processer.   
Seniorer er valgbare som ungdomsrepræsentanter i den 
landsdel, hvor kredsen er hjemmehørende. Ligeledes har 
seniorer stemmeret til valg af ungdomsrepræsentanter.  

b. Seniorer deltager i seniorarbejdet tilpasset den enkelte 
kreds. Kredsen inddrager seniorerne i kredsens demokratiske 
processer.   
Seniorer er valgbare som ungdomsrepræsentanter i den 
landsdel, hvor kredsen er hjemmehørende. Ligeledes har 
seniorer stemmeret til valg af ungdomsrepræsentanter.  

b. Seniorer deltager i seniorarbejdet tilpasset den enkelte 
kreds. Kredsen inddrager seniorerne i kredsens demokratiske 
processer.  

Dette ser vi nødvendigt, da den 
nuværende struktur udhuler begrebet 
ungdomsrepræsentanter, da de i 
forvejen kan være medlemmer. De 
nuværende vedtægter sikrer ikke, 
at ungdomsrepræsentanterne har 
samme muligheder for deltagelse i 
landsdelsledelserne som de øvrige 
medlemmer.
Afskaf ungdomsrepræsentantbegrebet 
ved at sikre to pladser i 
landsdelsledelserne til to medlemmer 
under 18 år, der vælges på lige fod med 
de resterende medlemmer.
Samtidig vil vi øge antallet af 

medlemmer i landsdelsledelserne med 
to, så den ikke hedder 3-5 medlemmer, 
men 3-5 +2 medlemmer under 18 år.
Ungdomsdemokratiet vil vi sikre 
ved at øge antallet af stemmer som 
landsdelsledelserne har på landsmøde 
med to, som igen er forbeholdt 
medlemmerne af landsdelsledelsen 
under 18 år.

Økonomi og finansiering
Ingen

Ansvar
Landsmødet
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Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 10 Landsdele og netværk

Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1

I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen 
landet i landsdele. Landsdelen ledes af en 
landsdelsledelse, der består af 3-5 medlemmer 
valgt af landsdelsmødet. Antallet af medlemmer i 
landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet.   

Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og 
landsdelskasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.   

Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller 
bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til 
landsdelsledelsen. Kandidatlisten skal indeholde 
oplysninger om, hvor og hvornår kandidaterne er eller 
har været tilknyttet FDF. Kandidater skal være fyldt 15 år 
for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen. 
Det påhviler landsdelsledelsen inden kandidatlistens 
udsendelse at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder 
valgbarhedsbetingelserne.  
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to 
stemmeberettigede medlemmer.  

Suppleringen gælder valgperioden ud.   

I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet 
i landsdele. Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der 
består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. Antallet af 
medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet.   

Derudover er to pladser i landsdelsledelsen reserveret til 
medlemmer under 18 år.

Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og 
landsdelskasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.   

Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller 
bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til 
landsdelsledelsen. Kandidatlisten skal indeholde oplysninger 
om, hvor og hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet 
FDF. Kandidater skal være fyldt 15 år for at have valgret og være 
valgbare til landsdelsledelsen. Det påhviler landsdelsledelsen 
inden kandidatlistens udsendelse at fastslå, at de foreslåede 
kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne.  
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to 
stemmeberettigede medlemmer.  

Suppleringen gælder valgperioden ud.  

I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen 
landet i landsdele. Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, 
der består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. 
Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af 
landsdelsmødet.   

Derudover er to pladser i landsdelsledelsen reserveret til 
medlemmer under 18 år.

Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og 
landsdelskasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.   

Kun nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller 
bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til 
landsdelsledelsen. Kandidatlisten skal indeholde 
oplysninger om, hvor og hvornår kandidaterne er eller 
har været tilknyttet FDF. Kandidater skal være fyldt 15 år 
for at have valgret og være valgbare til landsdelsledelsen. 
Det påhviler landsdelsledelsen inden kandidatlistens 
udsendelse at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder 
valgbarhedsbetingelserne.  
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to 
stemmeberettigede medlemmer.  

Suppleringen gælder valgperioden ud.  

Punkt 13: Forslag om at ændre fra ungdomsrepræsentanter til 
unge medlemmer af landsdelsledelsen  - fortsat



     31

Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 10 Landsdele og netværk

Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter 
landsmødet, inden udgangen af marts.  

På landsdelsmødet deltager med stemmeret:  

-Landsdelsledelsen  

-Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter 
samme regler som ved landsmøder.  

-Ungdomsrepræsentanter  

Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere 
og kandidater til landsdelsledelsen deltager på 
landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret.  

Et eller to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage 
på landsdelsmødet med taleret, men uden stemmeret. 
Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, 
hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som 
observatører uden tale- og stemmeret.    

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter 
landsmødet, inden udgangen af marts.  

På landsdelsmødet deltager med stemmeret:  

-Landsdelsledelsen  

-Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter 
samme regler som ved landsmøder.  

-Ungdomsrepræsentanter

Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere og kandidater 
til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret 
men uden stemmeret.  

Et eller to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på 
landsdelsmødet med taleret, men uden stemmeret. Herudover 
kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, hvem der kan 
deltage på landsdelsmøderne som observatører uden tale- og 
stemmeret.   

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter 
landsmødet, inden udgangen af marts.  

På landsdelsmødet deltager med stemmeret:  

-Landsdelsledelsen  

-Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter 
samme regler som ved landsmøder.  

Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere og kandidater 
til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret 
men uden stemmeret.  

Et eller to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage 
på landsdelsmødet med taleret, men uden stemmeret. 
Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, 
hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører 
uden tale- og stemmeret.    

Punkt 13: Forslag om at ændre fra ungdomsrepræsentanter til 
unge medlemmer af landsdelsledelsen  - fortsat
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Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 10 Landsdele og netværk

Stk. 8 Stk. 8 Stk. 8

Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i 
landsdelen til landsdelens ungdomsrepræsentanter og 
suppleanter samt at danne disse demokratisk og støtte 
disse før og under landsmødet. Der skelnes ikke mellem 
ungdomsrepræsentanter og suppleanter under den 
demokratiske dannelse.,  

Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to 
suppleanter.  

Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede 
landsmødedato. Til valget skal alle landsdelens seniorer 
være inviteret og have mulighed for at stille op.  

Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til 
landsdelens ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt 
at danne disse demokratisk og støtte disse før og under 
landsmødet. Der skelnes ikke mellem ungdomsrepræsentanter 
og suppleanter under den demokratiske dannelse.,  

Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to 
suppleanter.  

Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede 
landsmødedato. Til valget skal alle landsdelens seniorer være 
inviteret og have mulighed for at stille op.  

Punkt 13: Forslag om at ændre fra ungdomsrepræsentanter til 
unge medlemmer af landsdelsledelsen  - fortsat
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Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 13 Landsmøde

Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1

Landsforbundets højeste myndighed er landsmødet, der 
består af:  

-repræsentanter for kredsene, valgt af ledermødet og 
kredsbestyrelsen  

-fra hver landsdel tre valgte medlemmer   

-fra hver landsdel to valgte ungdomsrepræsentanter.  

-Hovedbestyrelsens medlemmer.  

Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret:  

-kandidater på valg til hovedbestyrelsen  

-Landsforbundets ansatte  

-1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler.  

-Den landsmødevalgte interne revisor  

-Formænd for landsforbundets udvalg under behandling 
af dagsordensforslag, der påvirker eller påvirkes af det 
pågældende udvalgsarbejde.  

Landsforbundets højeste myndighed er landsmødet, der 
består af:  

-repræsentanter for kredsene, valgt af ledermødet og 
kredsbestyrelsen  

-fra hver landsdel op til fem tre valgte medlemmer, hvoraf to 
pladser er reserveret til medlemmer under 18 år  

-fra hver landsdel to valgte ungdomsrepræsentanter.  

-Hovedbestyrelsens medlemmer.  

Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret:  

-kandidater på valg til hovedbestyrelsen  

-Landsforbundets ansatte  

-1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler.  

-Den landsmødevalgte interne revisor  

-Formænd for landsforbundets udvalg under behandling 
af dagsordensforslag, der påvirker eller påvirkes af det 
pågældende udvalgsarbejde.  

Landsforbundets højeste myndighed er landsmødet, der 
består af:  

-repræsentanter for kredsene, valgt af ledermødet og 
kredsbestyrelsen  

-fra hver landsdel op til fem valgte medlemmer, hvoraf to 
pladser er reserveret til medlemmer under 18 år  

-Hovedbestyrelsens medlemmer.  

Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret:  

-kandidater på valg til hovedbestyrelsen  

-Landsforbundets ansatte  

-1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler.  

-Den landsmødevalgte interne revisor  

-Formænd for landsforbundets udvalg under behandling 
af dagsordensforslag, der påvirker eller påvirkes af det 
pågældende udvalgsarbejde. 

Punkt 13: Forslag om at ændre fra ungdomsrepræsentanter til 
unge medlemmer af landsdelsledelsen  - fortsat
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Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 13 Landsmøde

Stk. 4 Stk. 4 Stk. 4

b. Medlemmer af hovedbestyrelsen, de 3 valgte 
medlemmer af hver landsdelsledelse og de 2 
ungdomsrepræsentanter fra hver landsdel, har hver en 
personlig stemme, der ikke kan videregives ved fuldmagt.    

b. Medlemmer af hovedbestyrelsen, de 3 5 valgte medlemmer 
af hver landsdelsledelse og de 2 ungdomsrepræsentanter fra 
hver landsdel hvoraf to pladser er reserveret til medlemmer 
under 18 år, har hver en personlig stemme, der ikke kan 
videregives ved fuldmagt.  

b. Medlemmer af hovedbestyrelsen, 5 valgte medlemmer 
af hver landsdelsledelse hvoraf to pladser er reserveret til 
medlemmer under 18 år, har hver en personlig stemme, der 
ikke kan videregives ved fuldmagt.  

Punkt 13: Forslag om at ændre fra ungdomsrepræsentanter til 
unge medlemmer af landsdelsledelsen  - fortsat
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Punkt 14: Valg til FDFs 
hovedbestyrelse 2022-2026

Følgende medlemmer af
hovedbestyrelsen
er valgt frem til 2024:

Anna Korsgaard Berg
FDF Ganløse

Christian S. Bjerre
FDF Isenvad

Lene Thanild Schøler
FDF Viborg 1

Lise Aslak Jensen
FDF Kærby

Sofie Larsen
FDF Pandrup

Søren Falkesgaard Rejkjær
FDF Skovlunde

Følgende medlemmer af
hovedbestyrelsen
genopstiller ikke:

Anne Katrine Berthou Sylvest
FDF Gentofte

Der skal på landsmødet vælges fem medlemmer til hovedbestyrelsen. 
Medlemmerne vælges for en periode af 4 år. 

Følgende kandidater er på 
valg til FDFs hovedbestyrelse 

Læs om kandidaternes mærkesager på FDF.dk/kandidater

Aksel Munk-Hansen
FDF Hjortshøj

Dorte Fog
FDF K 25 Brønshøj

Kim Koch Rasmussen
FDF Hasle-Aabyhøj

Emil Gaarde
FDF K 19 - Vanløse

Martin Bo Hermansen
FDF Odense 3

Jesper Nielsen
FDF Ledøje-Smørum

Morten Geehrt Schmidt
FDF Brabrand

Ulla Visbech
FDFs Landskreds

https://fdf.dk/arrangementer/landsmoede-2022/kandidater-2022
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Punkt 15: Forslag om revidering af FDFs vedtægter 
vedr. samarbejdsaftaler og forbundssekretærordning
Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse
   
Indledning
Forslaget består af 5 ændringer til 
de eksisterende vedtægter. Formålet 
med ændringerne er, at ændre 
samarbejdsaftalen med den enkelte 
landsdel til at være fælles, samt 
fjerne forbundssekretærernes skarpe 
tilknytning til den enkelte landsdel via 
samarbejdsaftalen med landsdelen. 

Motivation
Landsforbundets ressourcer skal 
anvendes der, hvor det giver mest 
mening for fællesskabet. Det sker 
ved en overordnet prioritering af 
disse for at sikre den samlede drift 
og udvikling i landsforbundet. En 
fælles samarbejdsaftale mellem alle 
landsdelsledelser og hovedbestyrelsen 
vil sætte fælles rammer for samarbejdet 
og fælles mål. På den måde vil de 
tilgængelige ressourcer kunne prioriteres 

til et fælles bedste. Opgaverne på 
alle niveauer bliver mere og mere 
specialiserede, kravene øges og 
økonomien presses. Det er derfor 
nødvendigt for hovedbestyrelsen at 
kunne prioritere de ansatte ressourcer 
og kompetencer på den bedst mulige 
måde i kredsene, landsdelene og 
landsforbundet.

Hovedbestyrelsen ønsker ikke at fjerne 
forbundssekretærernes tætte kontakt 
til kredse. Tværtimod så ønsker man 
en større fleksibilitet i forhold til at 
bringe forbundssekretærernes faglige 
og personlige kompetencer bedre i spil 
i forhold til konkrete opgaver, der skal 
løses det enkelte sted. 

Forslagets ordlyd

Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 10 Landsdele og Netværk

Stk. 1 Stk. 1 Stk. 1

a. Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde med 
forbundssekretæren:  

• At gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen.  
• At gennemføre arrangementer, som naturligt kan 
      arrangeres på landsdelsniveau.  
• At inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF,og  
      herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og  
      landsdelsmøder.  
• At støtte kredse og netværk i at føre ambition,  
     udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet.  
 At sikre netværkssamarbejde i landsdelen, så ingen  
      kredse står alene med deres kredsudvikling.  
• At understøtte ungdomsdemokratiet i landsdelen.  

a. Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde med 
forbundssekretæren:  

• At gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen.  
• At gennemføre arrangementer, som naturligt kan 
      arrangeres på landsdelsniveau.  
• At inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF,og  
      herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og  
      landsdelsmøder.  
• At støtte kredse og netværk i at føre ambition,  
     udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet.  
• At sikre netværkssamarbejde i landsdelen, så ingen  
      kredse står alene med deres kredsudvikling.  
• At understøtte ungdomsdemokratiet i landsdelen. 

a. Det er landsdelsledelsens opgave:

• At gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen.  
• At gennemføre arrangementer, som naturligt kan 
      arrangeres på landsdelsniveau.  
• At inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF,og  
      herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og  
      landsdelsmøder.  
• At støtte kredse og netværk i at føre ambition,  
     udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet.  
• At sikre netværkssamarbejde i landsdelen, så ingen  
      kredse står alene med deres kredsudvikling.  
• At understøtte ungdomsdemokratiet i landsdelen. 
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Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 10 Landsdele og Netværk 

Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter 
landsmødet, inden udgangen af marts.  

På landsdelsmødet deltager med stemmeret:  

• Landsdelsledelsen  

• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter 
      samme regler som ved landsmøder.  

• Ungdomsrepræsentanter  

Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere 
og kandidater til landsdelsledelsen deltager på 
landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret.  

Et eller to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage 
på landsdelsmødet med taleret, men uden stemmeret. 
Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, 
hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som 
observatører uden tale- og stemmeret.  

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter 
landsmødet, inden udgangen af marts.  

På landsdelsmødet deltager med stemmeret:  

• Landsdelsledelsen  

• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter 
      samme regler som ved landsmøder.  

• Ungdomsrepræsentanter  

Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere og kandidater 
til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret 
men uden stemmeret.  

En eller to  repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen kan 
deltage på landsdelsmødet med taleret, men uden stemmeret. 
Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, 
hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører 
uden tale- og stemmeret.  

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter 
landsmødet, inden udgangen af marts.  

På landsdelsmødet deltager med stemmeret:  

• Landsdelsledelsen  

• Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter 
      samme regler som ved landsmøder.  

• Ungdomsrepræsentanter  

Landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen 
deltager på landsdelsmødet med taleret men uden 
stemmeret.  

En eller to  repræsentanter udpeget af hovedbestyrelsen 
kan deltage på landsdelsmødet med taleret, men uden 
stemmeret. Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden 
fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som 
observatører uden tale- og stemmeret.  

Punkt 15: Forslag om revidering af FDFs vedtægter 
vedr. samarbejdsaftaler og forbundssekretærordning - fortsat
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Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 10 Landsdele og Netværk 

Stk. 5 Stk. 5 Stk. 5

Landsdelsledelsen udarbejder i samarbejde med 
hovedbestyrelsen og med opbakning fra landsdelens 
kredse en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. 
Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og 
-opgaver.  

Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år og herudover 
ved ansættelse af forbundssekretærer.  

Forbundssekretæren arbejder i landsdelen, på 
grundlag af samarbejdsaftalen mellem landsdelen 
og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være 
tilknyttet flere landsdele.  

Landsdelsledelsen Landsdelsledelserne adarbejder i 
fællesskab og i samarbejde med hovedbestyrelsen og med 
opbakning fra landsdelens kredse en fælles samarbejdsaftale 
med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen beskriver fælles 
udviklingsmål og -opgaver.  

Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år. og herudover ved 
ansættelse af forbundssekretærer.  

Forbundssekretæren arbejder i landsdelen, på grundlag af 
samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. 
En forbundssekretær kan være tilknyttet flere landsdele.  

Landsdelsledelserne adarbejder i fællesskab og i samarbejde 
med hovedbestyrelsen og med opbakning fra landsdelens 
kredse en fælles samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. 
Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver.  

Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år.

Punkt 15: Forslag om revidering af FDFs vedtægter 
vedr. samarbejdsaftaler og forbundssekretærordning - fortsat
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Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 12 Hovedbestyrelsen

Stk. 7 Stk. 7 Stk. 7

Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal 
medarbejdere til at varetage den daglige ledelse og udføre 
landsforbundets aktiviteter. Landsdelslederen deltager 
i ansættelse af forbundssekretæren i den pågældende 
landsdel.   

Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal 
medarbejdere til at varetage den daglige ledelse og udføre 
landsforbundets aktiviteter. Landsdelslederen deltager i 
ansættelse af forbundssekretæren i den pågældende landsdel. 

Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal 
medarbejdere til at varetage den daglige ledelse og udføre 
landsforbundets aktiviteter.

Punkt 15: Forslag om revidering af FDFs vedtægter 
vedr. samarbejdsaftaler og forbundssekretærordning - fortsat

Versionskommentar

I den oprindelige dagsorden var der angivet 
forkerte paragraftitler på siderne 37 og 38. 
Disse er nu rettet til de korrekte.
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Punkt 16: Forslag om tilføjelse til kredsenes tegningsregler

Motivation 
Flere kredse har oplevet problemer 
med at få lov at give kassereren adgang 
til banken, fordi flere banker tolker 
kredsens vedtægter og tegningsregler 
endog meget stramt og fastholder, at 
bestyrelsen ikke lovligt jf. vedtægterne 
kan uddelegere ansvaret for f.eks. 
bankforretninger til kassereren. I stedet 

Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 14 Retlige forpligtelser

Stk. 4 Stk. 4 Stk. 4

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens  
      øvrige medlemmer sammen med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen.   

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige  
      medlemmer sammen med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 

Kredsens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt:  

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i 
fællesskab at tegne kredsen i økonomiske anliggender; og  

b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i 
fællesskab at kunne disponere over kredsens konti og depoter 
via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En 
sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til 
bestemte formål eller handlinger.   

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige  
      medlemmer sammen med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 

Kredsens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt:  

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i 
fællesskab at tegne kredsen i økonomiske anliggender; og  

b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i 
fællesskab at kunne disponere over kredsens konti og depoter 
via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En 
sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til 
bestemte formål eller handlinger.   

har de krævet, at formand og kredsleder 
– det vil sige de tegningsberettigede - 
skal have bankadgangen. Det er på trods 
af vedholdende arbejde ikke lykkedes at 
få alle banker til at acceptere en mere
fleksibel tolkning, hvorfor det 
forekommer mest hensigtsmæssigt at 
lave en tilføjelse til tegningsreglerne, der 

gør det muligt for kredsbestyrelsen at 
give fuldmagt til f.eks. en kasserer, en 
ekstern bogholder eller lignende.

Forslag stillet af
FDF Viby J og FDFs hovedbestyrelse.

Forslagets ordlyd
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Punkt 16: Forslag om tilføjelse til kredsenes 
tegningsregler - fortsat

Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse 
§5 Retlige forpligtelser 

Stk. 4 Stk. 4 Stk. 4

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens  
      øvrige medlemmer sammen med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen.   

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige  
      medlemmer sammen med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 

Kredsens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt:  

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i 
fællesskab at tegne kredsen i økonomiske anliggender; og  

b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i 
fællesskab at kunne disponere over kredsens konti og depoter 
via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En 
sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til 
bestemte formål eller handlinger.   

Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: 

• kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige  
      medlemmer sammen med 

• kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. 

Kredsens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt:  

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i 
fællesskab at tegne kredsen i økonomiske anliggender; og  

b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i 
fællesskab at kunne disponere over kredsens konti og depoter 
via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En 
sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til 
bestemte formål eller handlinger.   

Versionskommentar

I den oprindelige dagsorden var der angivet 
forkert appendikstitel på side 41. Dette er 
nu rettet til de korrekte.
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Punkt 17: Revidering af FDFs vedtægter

Indledning
Landsforbundet opsamler løbende 
erfaringer med vedtægtsbestemmelser, 
der bør skærpes eller gøres mere 
hensigtsmæssige. Hovedbestyrelsen 
fremsætter her tre samlede 
ændringsforslag til vedtægterne til 
landsmødets behandling under følgende 
overskrifter:
• udfasning af mediekontingent
• udskilning af bestemmelser vedr.  
 kredsens årsmøde i en ny selvstæn 
 dig bestemmelse om kredsens års 
 møde samt tilføjelse af mulighed for  
 at afholde ekstraordinært årsmøde  
 eller online årsmøde i kredsen
• mulighed for afholdelse af online  
 landsmøde eller landsdelsmøde.
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Punkt 17.1: Udfasning af mediekontingentet

Motivation
I 2018 blev der med vedtagelsen af 
budgettet for 2019-2020 besluttet 
en fuldstændig udfasning af 
mediekontingentet over perioden. 
Dette er en konsekvensrettelse af 
denne beslutning. Medlemmer af FDF 
er fortsat forpligtet til at abonnere 
på relevante dele af landsforbundets 
informationskanaler.
Forslaget var fremsat af 
hovedbestyrelsen ved landsmødet 2020, 
men nåede ikke at blive behandlet 
grundet tidspres.

Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Nuværende vedtægter Foreslået ændring Endelig ordlyd

§ 4 Medlemmer

Stk. 4 Stk. 4 Stk. 4

Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på 
relevante dele af landsforbundets informationskanaler. 
Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves 
gennem kredsen. 

Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante 
dele af landsforbundets informationskanaler. Mediekontingent 
fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen.

Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante 
dele af landsforbundets informationskanaler. 

Forslagets ordlyd
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Punkt 17.2: Forslag om udskilning af bestemmelser vedr. kredsens 
årsmøde i en ny selvstændig bestemmelse om kredsens årsmøde 
samt tilføjelse af mulighed for at indkalde til et ekstraordinært 
årsmøde eller online årsmøde i kredsen

Motivation 
Begrundelsen for forslaget er, at det 
forhåbentlig vil hjælpe kredsbestyrelsen 
og årsmødedeltagerne med lettere at 
finde de relevante regler for årsmødet, 
hvis de fremgår tydeligt at den samme 
bestemmelse.  

Stk. 2 og 3 er hentet direkte fra 
nuværende § 8 om kredsbestyrelsen 
(§ 4 i Appendiks I: Standardvedtægt for 
FDFs kredse).  

Stk. 1 foreslås tilføjet som en 
præcisering af praksis og for at højne 
læsevenligheden. Det har altid været 
underforstået, at der årligt skal afholdes 
et årsmøde. I § 8, stk. 3 henvises f.eks. til 
det ”årlige årsmøde i kredsen”.  

I stk. 3 foreslås det præciseret, at det 
er medlemmer (eller deres forældre 
eller værge), der kan stille op og 
ikke alle udefrakommende, uden 
medlemsmæssig tilknytning til kredsen. 
Enkelte kredse har spurgt til denne 
fortolkning, hvorfor det forekommer 

hensigtsmæssigt at korrigere den mulige 
sproglige forvirring.  

Stk. 4 foreslås for at give en mulighed 
for, at der kan indkaldes til et 
ekstraordinært årsmøde, såfremt der 
er behov for det. Et eksempel kan være 
en kredsbestyrelse, der af forskellige 
årsager ender med at være så få 
medlemmer tilbage, at der skal et reelt 
nyvalg til for at bestyrelsen kan blive 
fuldtallig. Dette bør ske på et lovligt 
indkaldt årsmøde. Et ekstraordinært 
årsmøde kan jf. forslaget enten 
indkaldes på kredsbestyrelsens eller 
25% af kredsens medlemmers initiativ. 
Det er almindelig foreningspraksis 
at have en regel af denne type i sine 
vedtægter. 

Stk. 5 foreslås bl.a. for at håndtere 
det forhold, hvor en siddende 
kredsbestyrelse ikke får indkaldt til et 
årsmøde, eller hvis kredsbestyrelsen 
ikke indkalder til et ekstraordinært 
årsmøde, selvom de er blevet bedt 

om det af medlemmerne. I så fald 
kan medlemmerne fremover selv 
tage affære og indkalde til et fuldt 
lovligt årsmøde, hvor der kan vælges 
en ny kredsbestyrelse. En kreds og 
en kredsbestyrelse fungerer ikke på 
et vedtægtsmæssigt lovligt grundlag, 
hvis der ikke holdes årsmøder, ligesom 
kredsens tilskud fra kommunen f.eks. 
opretholdes på et ulovligt grundlag. 
Denne nye paragraf gør det nemmere 
for kredsen at komme godt videre, 
hvis man er gået i stå med at holde 
årsmøder. 

Stk. 6 omkring mulighed for at afholde 
online årsmøde i ekstraordinære 
tilfælde, foreslås i forlængelse af 
forsamlingsforbuddene ifm. Covid-19-
epidemierne, hvor det blev tydeligt, at 
der er behov for og forventninger om, at 
vi kan mødes online, herunder også til 
årsmøder, hvis forholdene forbyder os 
at mødes fysisk. Årsmøder skal stadig 
under normale omstændigheder være 
fysiske møder.  

DUF fastholder ligeledes, at en 
generalforsamling/årsmøde skal 
være et fysisk møde, for at FDF kan 
opnå fuldt tilskud også selvom der er 
forsamlingsforbud. I 2020 og 2021 var 
der fra DUFs side vedtaget officielle 
dispensationer fra kravet om fysiske 
generalforsamlinger. Hvis en lignende 
situation opstår en anden gang, vil der 
skulle tages stilling til dette fra DUFs 
og andre tilskudsgiveres side, før FDF 
uden videre kan lægge årsmøder om 
til online møder. Derfor er det også 
indeholdt i forslaget, at det skal sikres at 
FDF og kredsen ikke mister tilskud, hvis 
der afholdes online årsmøde i stedet 
for et fysisk møde. Af praktiske årsager 
sikres det ved at hovedbestyrelsen skal 
godkende den online afholdelse, før der 
indkaldes. Ved generelle dispensationer 
kan dette naturligvis ske ved, at der 
kommunikeres bredt ud om muligheden 
eller manglen på samme for at holde 
online årsmøder. 
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Punkt 17.2: Forslag om udskilning af bestemmelser vedr. kredsens 
årsmøde i en ny selvstændig bestemmelse om kredsens årsmøde 
samt tilføjelse af mulighed for at indkalde til et ekstraordinært 
årsmøde eller online årsmøde i kredsen - fortsat

Bestemmelserne om valg til 
kredsbestyrelsen er ikke taget med 
over i denne nye samlede paragraf, 
da de tematisk stadig passer bedst 
ind under § 8 om kredsbestyrelsen 
(§ 4 i Appendiks I: Standardvedtægt 
for FDFs kredse). Der er bl.a. også 
samme opdeling i paragrafferne om 
hovedbestyrelsen og landsmødet, 
hvorfor denne logik foreslås at gå igen i 
kredsens vedtægter. 
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Ny § 9: Kredsens årsmøde / ny § 5 i Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse: Kredsens årsmøde

1. Kredsen skal holde årsmøde med valg til bestyrelsen mindst én gang hvert kalenderår.  

2. Dagsorden til årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent 
• Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv 
• Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget  
• Valg til kredsbestyrelsen 
• Valg af suppleanter 
• Valg af revisor samt stedfortræder for denne 
• Eventuelt 
 
3. På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen - dog således at medlemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en af deres forældre  
    eller værge, og at medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager kan ikke have mere end en stemme, uanset at  
    vedkommende måtte repræsentere flere medlemmer, herunder sig selv.  

4. Kredsbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde til afholdelse tidligst 2 uger og senest 6 uger efter indkaldelsen. 25% af kredsens medlemmer kan derudover kræve, at kredsbestyrelsen indkalder til et 
ekstraordinært årsmøde, hvor de samme frister er gældende.  
5. Hvis kredsbestyrelsen ikke inden 15. oktober har offentliggjort datoen for det ordinære årsmøde, eller hvis kredsbestyrelsen på trods af krav fra 25% af kredsens medlemmer ikke indkalder  
    til ekstraordinært årsmøde, kan samme andel af medlemmerne eller kredslederen/kredsledelsen uden om bestyrelsen tage initiativ til at indkalde til og afholde et ekstraordinært årsmøde til  
    afholdelse tidligst 2 uger og senest 6 uger efter indkaldelsen. Dagsorden for det ekstraordinære årsmøde følger så vidt muligt standarddagsordenen for årsmødet. 
6. Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk årsmøde i kredsen, kan kredsbestyrelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online årsmøde i kredsen.  

Følgende krav gælder ved afholdelse af et online årsmøde i kredsen: 

1. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en fuldtallig  
     bestyrelse, der kan drive kredsen frem til næste mulighed for afholdelse af et fysisk møde. 
2. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet. 
3. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. 
4. Afholdelsen af online møde skal forud for indkaldelsen godkendes af hovedbestyrelsen, for bl.a. at sikre at eksterne tilskudsregler overholdes. 

Indholdet af stk. 2 og 3 ovenfor slettes samtidig fra § 8 om kredsbestyrelsen samt § 4 i Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse. 

Punkt 17.2: Forslag om udskilning af bestemmelser vedr. kredsens 
årsmøde i en ny selvstændig bestemmelse om kredsens årsmøde 
samt tilføjelse af mulighed for at indkalde til et ekstraordinært 
årsmøde eller online årsmøde i kredsen - fortsat
Forslagets ordlyd Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse
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Punkt 17.3: Forslag om mulighed for afholdelse 
af online landsmøde eller landsdelsmøde
Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Motivation 
I forbindelse med 
forsamlingsforbuddene ifm. Covid-
19-epidemierne blev det tydeligt, at 
der er behov for og forventninger om, 
at vi kan mødes online, herunder 
også til årsmøder, landsdelsmøder og 
landsmøder, hvis forholdene forbyder 
os at mødes fysisk. Landsdelsmøder og 
landsmøder skal stadig under normale 
omstændigheder være fysiske møder.  

DUF fastholder ligeledes, at en 
generalforsamling skal være et fysisk 
møde, for at FDF kan opnå fuldt tilskud, 
også selvom der er forsamlingsforbud. 
I 2020 og 2021 var der fra DUFs side 
vedtaget officielle dispensationer fra 
kravet om fysiske generalforsamlinger. 

Hvis en lignende situation opstår en 
anden gang, vil der skulle tages stilling til 
dette fra DUFs og andre tilskudsgiveres 
side, før FDF uden videre kan lægge 
landsdelsmøder og et landsmøde om 
til online møder. Derfor er det også 
indeholdt i forslaget, at det skal sikres 
at FDF ikke mister tilskud, hvis der 
afholdes online landsdelsmøde eller 
landsmøde i stedet for et fysisk møde. 
Af praktiske årsager sikres det ved, at 
hovedbestyrelsen skal godkende den 
online afholdelse, før der indkaldes. 
Ved generelle dispensationer kan dette 
naturligvis ske ved, at der kommunikeres 
bredt ud om muligheden eller 
manglen på samme for at holde online 
landsdelsmøder.
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Punkt 17.3: Forslag om mulighed for afholdelse 
af online landsmøde eller landsdelsmøde - fortsat

Forslagets ordlyd:

Ny § 10, stk. 5, Landsdele og netværk 

Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk landsdelsmøde kan landsdelsledelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online landsdelsmøde. Følgende krav 
gælder ved afholdelse af et online landsdelsmøde: 

1. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en fuldtallig  
      landsdelsledelse, der kan drive landsdelen frem til næste mulighed for afholdelse af et fysisk møde 

2. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet. 

3. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende.  

4. Afholdelsen af online møde skal forud for indkaldelsen godkendes af hovedbestyrelsen, for bl.a. at sikre at eksterne tilskudsregler overholdes.

Ny § 13, stk. 9, Landsmødet 

Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelsen af et ordinært fysisk landsmøde kan hovedbestyrelsen vælge at indkalde til et helt eller delvist online landsmøde. Følgende krav gælder ved 
afholdelse af et online landsmøde: 

1. Der skal være saglige og tungtvejende grunde til at mødet ikke kan udskydes til et senere tidspunkt, hvor det er muligt at samles til et fysisk møde, f.eks. hvis der ikke er en fuldtallig  
      hovedbestyrelse, der kan drive landsforbundet frem til næste mulighed for afholdelse af et fysisk møde. 

2. De normale procedurer og vedtægter skal overholdes ifm. onlinemødet. 

3. Det skal bl.a. sikres, at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at mødet afvikles på en måde, der ikke udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende.  
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Punkt 18: Forslag om budget for 2023 og 2024 
samt fastsættelse af kontingent
Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Kort om forventningerne til 2022 og 
fremtiden
2022 har været et aktivt år, hvor vi 
endelig kom helt ud af coronanedluk-
ningernes skygge, hvor landsforbundet 
fik gang i de store kurser igen og fik 
afviklet den længe ventede landslejr. 
Ift. regnskabsåret 2022 estimeres der 
pt. et noget mindre underskud før 
henlæggelser end oprindelig budgetteret. 
Afvigelserne til budget skyldes primært, 
at der forventes et noget højere 
driftstilskud fra DUF, flere indtægter 
fra lukkede kredse samt et lavere 
forbrug på ambition og udviklingsmål 
end oprindeligt budgetteret. Der 
estimeres pt. et lidt større underskud 
på landslejren end budgetteret i 2020, 
hvilket trækker lidt i den anden retning. 

Vi har i år oplevet en inflation, som ikke 
har været set mage til i flere årti-er. 
Inflationen har stor indvirkning på hele 
samfundet, og der ses derfor store 
stigninger i energi- og fødevarepriser. 
Dette har selvfølgelig også ind-virkning 
på FDF. I det fremlagte budget er der 
nogle steder taget højde for, at der 
kommer prisstigninger, men generelt 

er de fleste udgifter ikke fremskrevet i 
takt med de forventede prisstigninger. 
Dette medfører, at hvis prisstigningerne 
fortsætter sin himmelflugt, må og vil 
der blive justeret i aktivitetsniveauet, så 
budgettet kan holdes. 

Indtægter
Kontingentfastsættelse
Kontingentet til landsforbundet 
foreslås fremskrevet med 10 kr. pr. år. 
Hvormed kontingent bliver 420 kr. i 
2023 og 430 kr. i 2024. Dette begrun-
des primært i de stigende priser. Den 
budgetterede kontingentindtægt ba-
serer sig på et estimeret medlemstal 
på 20.100 medlemmer i 2023 og 
20.200 medlemmer i 2024. Hertil 
kommer omkring 250 0-4-årige, der 
fortsat er kontingentfritaget overfor 
landsforbundet. Minimumskontingen-
tet for at være medlem af en FDF-
kreds fastsættes af hensyn til eksterne 
tilskudsregler fortsat til 75 kr. pr. 
medlem, dette gælder alle medlemmer 
uanset alder.

Tilskud
DUF-tilskuddene fremskrives en smule 
fra år til år, hvilket bl.a. begrundes 
i, at der er indbygget en delvis 
inflationssikring i Udlodningsloven. I 

2023 budgetteres der med et DUF-
tilskud på baggrund af samme antal 
med-lemmer og lokalforeninger 
som i 2020 og 2021. Fra 2024 er der 
budgetteret med, at FDF igen kan søge 
tilskud på baggrund af mindst 300 
kredse, som dermed skal have mindst 
10 kontingentbetalende medlemmer, 
regelmæs-sige aktiviteter, have afholdt 
årsmøder og aflægge regnskab. Denne 
forsig-tige optimisme begrundes bl.a. i at 
kredsstartsprojektet gerne skal få gang 
i flere kredse, samt en forventning om 
at de eksisterende kredse holder gang i 
hjulene, fastholder deres medlemmer og 
får holdt deres årsmøder mv.
Under øvrige tilskud budgetteres der 
i 2023 med en større momskompen-
sation end øvrige år grundet landslejrens 
påvirkning på ansøgningsgrundla-
get for denne pulje. Tilskuddet fra 
folkeoplysningsloven er nedjusteret 
til 200 tkr. for at matche den faktiske 
uddeling de seneste år.

Andre indtægter
Under øvrige indtægter er der bl.a. 
budgetteret med en mindre indtægt 
fra stævner og lejre, mens der lidt 
optimistisk budgetteres med 0,5 mio. 
kr. i indtægter fra lukkede kredse 
pr. år. Disse midler går ubeskåret til 

med-lemspuljen, som finansierer 
kredsstartsprojektet og kredspuljen til 
med-lemsfremmende aktiviteter. Der 
har ikke i tidligere år været budgetteret 
med denne indtægt. De senere år er der 
dog kommet mellem 450.000 kr. og 2 
mio. kr. ind fra lukkede kredse, hvor der 
denne gang budgetteres med det. 

Der budgetteres med at 55Nord får to 
normale år uden større lejre, hvor de 
derfor realiserer et driftsoverskud på 
500 tkr. som vi deler ligeligt med KFUM-
spejderne.

Ved landslotteriet budgetteres der en 
indtægt på 100 tkr. ligesom de fore-
gående år, hvilket går til at dække en 
del af forbundskontorets arbejdsti-
mer i forbindelse med planlægning og 
afvikling af lotteriet, hvor hele over-
skuddet i øvrigt går til kredsene

Samlet set budgetteres der på denne 
baggrund med indtægter på 18,8 mio. kr. 
i 2023 og 18,4 mio. kr. i 2024. 
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Punkt 18: Forslag om budget for 2023 og 2024 
samt fastsættelse af kontingent - fortsat
Udgifter
På udgiftssiden fremskrives løn- og 
personaleomkostninger med 2%. 
Dette er for at forsøge at tage højde 
for løn- og prisudviklingen. Om det er 
nok til at holde trit med den faktiske 
prisudvikling er pt. usikkert. Ligeledes er 
der nedjusteret lidt på møder og rejser, 
bl.a. med baggrund i at vi efter Corona 
bruger lidt færre midler på denne post. 

Udvalgsbevillingerne opjusteres 
en smule ift. tidligere år, da denne 
aktivitetspost er meget afhængig af 
priserne på typiske mødeudgifter såsom 
forplejning og transport. 

Under Ambition og udviklingsmål 
budgetteres der med 200.000 kr. i 2023 
og 400.000 kr. i 2024 mens projekt 
”Flere nye FDF-kredse” modtager 
en rammebevilling på 1,405 mio. kr. 
pr. år, som kommer fra indtægter fra 
lukkede kredse gennem Medlemspuljen. 
Der arbejdes under dette projekt 
også intenst på at indhente ekstern 
fondsstøtte. Dette vil dog i så fald 
blive modsvaret af et opjusteret 
aktivitetsniveau, hvormed det samlede 
træk på Medlemspuljen forbliver 
uændret. 

Hovedbestyrelsen besluttede i 2022 
en større omlægning af FDFs medier 
bl.a. til mere digitalt indhold for børn og 
unge. Digitalt indhold er dog ikke gratis, 
og samlet set budgetteres der med en 
samlet omkostning til FDFs medier og 
kommunikation, som ligger på niveau 
med tidligere år. I 2023 budgetteres der 
med, at vi har fået et nyt FDF.dk, som 
vi begynder at afskrive på, idet den 
nuværende hjemmeside har en del år 
på bagen og så småt begynder at blive 
utidssvarende.

I 2023 budgetteres der med en drift 
på Rysensteen lignende den vi har 
haft indtil nu,  hvilket betyder et 
underskud på 1,3 mio. kr. Der forventes 
et stabilt niveau på lejeindtægter fra 
værelsesudlejningen. Energipriserne 
er låst i faste aftaler frem til udgangen 
af 2024, hvorfor der ikke forventes en 
større stigning på disse udgifter.

I 2024 budgetteres der med opstart 
af renoveringen af Rysensteen, hvilket 
betyder et underskud i omegnen af 
2 mio. kr. hvor både omkostninger 
og indtægter er reguleret efter den 
forventede aktivitet og brug af huset.

I 2023 budgetteres der på Sletten 
med fastholdelse omkostningssiden 
med fastholdelse af niveauet for 
2021/2022. Der er dog afsat flere midler 
til vedligeholdelse og markedsføring. 
Indtægtssiden afspejler ambitionen 
om øget vækst på udlejning og aktivitet 
– henset til den indsats der sker på 
markedsføringssiden og den vækst der i 
øvrigt er oplevet i de senere år.
Dette vil betyde at driften giver et lille 
overskud.

I 2023 er der afsat midler til investering 
i nye køretøjer til Slettens almindelige 
drift, samt i renovering af gulv, nye 
møbler og køkkeninventar på Det ny 
Sletten. Disse midler var afsat i 2021-
2022 budgettet, men nåede grun-det 
det store arbejde op mod landslejren 
ikke at blive brugt. I forbindelse med 
udskiftning af gulvet vurderes det, at 
det vil give økonomisk og driftsmæssig 
mening at udskifte gulvvarmesystemet 
samtidig med at gulvet skal skiftes. 
Derfor vil omkostningen være lidt højere 
end vurderet i 2021/2022.

2024 fastholder niveau og ambition med 
et lille overskud på Sletten.

Der budgetteres med et højere niveau 
af udgifter på kurserne grundet pris-
stigninger, derfor er udgiften steget 
til 200 tkr. Ligeledes budgetteres der 
i 2023 med yderligere 50 tkr. til det 
udvidede lederkursus i april 2023, som 
er erstatningen for midvejsdebatten.

Service og administration er opjusteret 
grundet vores skift til medlemsservice, 
som koster mere i drift og udvikling end 
der hidtil er anvendt på Carla og Event.
it mv.

Samlet set budgetteres der på denne 
baggrund med udgifter på 18,5 mio. kr. i 
2023 og 19,8 mio. kr. i 2024. 

Forbrug af henlæggelser
Medlemspuljen søges med 
kredsstartsprojektet aktiveret med 
en bevilling til kredsstartsprojektet 
på 1,405 mio. kr. i både 2023 og 2024. 
Herunder ligger også en pose penge på 
75 tkr. pr. år som kredse kan søge til 
medlemsskabende projekter, ligesom 
midlerne til kredsstartspakkerne til de 
nye kredse tages herfra.
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Punkt 18: Forslag om budget for 2023 og 2024 
samt fastsættelse af kontingent - fortsat
Julsøfonden søges anvendt til 
at finansiere afskrivninger på 
ejendommene og investeringer heri. Der 
budgetteres derfor med 108 tkr. i 2023 
og 336 tkr. i 2024, hvor investeringerne 
på Sletten er færdige og begynder at 
blive afskrevet. Uddannelsespuljen 
har indtil nu levet et stille liv. HB har 
derfor til gode at evaluere, om puljen 
bør anvendes anderledes end i dag. 
Der budgetteres derfor stadig med 
bevillinger for 50 tkr. pr. år. 

Investeringer
De ekstraordinære investeringer er der 
så vidt muligt redegjort for ovenfor. 
Under investeringen i renoveringen af 
Rysensteen budgetteres der med 2 mio. 
kr. i 2023 til indledende projektering 
af projektet og 18 mio. kr. i 2024 til 
selve renoveringen. Der budgetteres 
således samlet med et rammebeløb for 
renoveringen på 20 mio. kr. Der henvises 
til budgetnote 5 for en udspecificering 
af de forventede investeringsår og årlige 
afskrivninger for alle investeringerne.

Resultatet
Samlet set budgetteres der med et 
overskud på 1,344 mio. kr. i 2023, 
mens der i 2024 budgetteres med et 
underskud på 137 tkr.

Den kommende inflation og dertil 
hørende prisstigninger betyder, at 
budgettet er behæftet med en vis 
usikkerhed, selvom der som fremhævet 
allerede til en vis grad er forsøgt taget 
højde for det i det fremlagte budget.

Forslag til kontingentsatser
Regnskab 

2021

Landsmøde-

budget 2022

Estimat 

2022

Budget 

2023

Budget 

2024

Kontingentpligtige medlemmer 20000 20000 20000 20200 20300
Antal 0-4 årige 250 250 250 250 250
Kontingentsats pr. medlem 405 410 410 420 430
Kontingentsats pr. medlem 0-4 år 0 0 0 0 0
Minimumskontingent for medlemskab af FDF 75 75 75 75 75
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Punkt 18: Forslag om budget for 2023 og 2024 
samt fastsættelse af kontingent - fortsat

Indtægter i hele tusinder
Regnskab

Landsmøde-

budget Estimat Budget Budget

2021 2022 2022 2023 2024

Kontingenter 8118 8200 8200 8442 8686

Kontingent i alt 8118 8200 8200 8442 8686

Driftstilskud fra DUF 7805 7250 7710 7823 8207

Folkeoplysningsloven 203 250 250 200 200

Gaver og arv 9

Momskompensation 391 400 400 1400 400
Coronahjælpepakke Lønkompensation 463 -70
Coronahjælpepakke Dækning af faste omkostninger

Tilskud i alt 8870 7900 8290 9423 8807

Værdiregulering af aktier i 55Nord -575 700 700 250 250
Stævner og lejre 118 50 50

Landslotteri 96 100 100 100 100

Afregning vedr. lukkede kredse 956 340 500 500

Landslejr -800 -1300
Andre indtægter i alt 596 -160 900 900

Finansielle indtægter i alt 41 50 50 50 50

Indtægter i alt 17625 16150 16380 18815 18443
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Punkt 18: Forslag om budget for 2023 og 2024 
samt fastsættelse af kontingent - fortsat

Udgifter i hele tusinder
Regnskab

Landsmøde-

budget Estimat Budget Budget

2021 2022 2022 2023 2024
Lønninger 8741 9300 9300 9486 9676
Møder, rejser og kontorudgifter 398 650 650 600 600

Personaleuddannelse og -pleje 365 300 300 300 300

Personaleomkostninger i alt 9503 10250 10250 10386 10576

Udvalgsbevillinger 318 325 325 400 400

Internationalt arbejde 118 150 150 150 150
Særlige initiativer 25 25 25 25

Aktiviteter i alt 435 500 500 575 575

Ambition og udviklingsmål (se også note 1) 162 300 300 200 400
Udviklingsmål for "flere kredse" 884 1530 1236 1405 1405
Ambition og udviklingsmål i alt 1046 1830 1536 1605 1805

FDF LEDEREN 220 250 250 305 305

Sille og Sigurd 162 175 175 175 175

Flux 140 135 135 - -

Bluz 115 180 180 - -

Kommunikation til Pilte 150 150

SoMe til unge 190 190

KredsCMS -4

Web og sociale medier 114 220 220 - -

Kursuskatalog 150 170 170
Øvrig kommunikation 150 110 110

FDF.dk inkl. afskrivninger 50 150

Medier og kommunikation i alt 747 1110 1110 1150 1250

Rysensteen 1560 1400 1400 1300 1967

Friluftscenter Sletten 435 -224 -224 -39 -85

Vork -22 -100 -100 -100 -100

Grunde 10 15 15
Afskrivninger på ejendomme (note 4) 91 150 91 108 337

Drift af ejendomme i alt 2074 1226 1167 1284 2134
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Punkt 18: Forslag om budget for 2023 og 2024 
samt fastsættelse af kontingent - fortsat

Udgifter i hele tusinder
Regnskab

Landsmøde-

budget Estimat Budget Budget

2021 2022 2022 2023 2024
Lønninger 8741 9300 9300 9486 9676
Møder, rejser og kontorudgifter 398 650 650 600 600

Personaleuddannelse og -pleje 365 300 300 300 300

Personaleomkostninger i alt 9503 10250 10250 10386 10576

Udvalgsbevillinger 318 325 325 400 400

Internationalt arbejde 118 150 150 150 150
Særlige initiativer 25 25 25 25

Aktiviteter i alt 435 500 500 575 575

Ambition og udviklingsmål (se også note 1) 162 300 300 200 400
Udviklingsmål for "flere kredse" 884 1530 1236 1405 1405
Ambition og udviklingsmål i alt 1046 1830 1536 1605 1805

FDF LEDEREN 220 250 250 305 305

Sille og Sigurd 162 175 175 175 175

Flux 140 135 135 - -

Bluz 115 180 180 - -

Kommunikation til Pilte 150 150

SoMe til unge 190 190

KredsCMS -4

Web og sociale medier 114 220 220 - -

Kursuskatalog 150 170 170
Øvrig kommunikation 150 110 110

FDF.dk inkl. afskrivninger 50 150

Medier og kommunikation i alt 747 1110 1110 1150 1250

Rysensteen 1560 1400 1400 1300 1967

Friluftscenter Sletten 435 -224 -224 -39 -85

Vork -22 -100 -100 -100 -100

Grunde 10 15 15
Afskrivninger på ejendomme (note 4) 91 150 91 108 337

Drift af ejendomme i alt 2074 1226 1167 1284 2134

Udgifter i hele tusinder
Regnskab

Landsmøde-

budget Estimat Budget Budget

2021 2022 2022 2023 2024
Lønninger 8741 9300 9300 9486 9676
Møder, rejser og kontorudgifter 398 650 650 600 600

Personaleuddannelse og -pleje 365 300 300 300 300

Personaleomkostninger i alt 9503 10250 10250 10386 10576

Udvalgsbevillinger 318 325 325 400 400

Internationalt arbejde 118 150 150 150 150
Særlige initiativer 25 25 25 25

Aktiviteter i alt 435 500 500 575 575

Ambition og udviklingsmål (se også note 1) 162 300 300 200 400
Udviklingsmål for "flere kredse" 884 1530 1236 1405 1405
Ambition og udviklingsmål i alt 1046 1830 1536 1605 1805

FDF LEDEREN 220 250 250 305 305

Sille og Sigurd 162 175 175 175 175

Flux 140 135 135 - -

Bluz 115 180 180 - -

Kommunikation til Pilte 150 150

SoMe til unge 190 190

KredsCMS -4

Web og sociale medier 114 220 220 - -

Kursuskatalog 150 170 170
Øvrig kommunikation 150 110 110

FDF.dk inkl. afskrivninger 50 150

Medier og kommunikation i alt 747 1110 1110 1150 1250

Rysensteen 1560 1400 1400 1300 1967

Friluftscenter Sletten 435 -224 -224 -39 -85

Vork -22 -100 -100 -100 -100

Grunde 10 15 15
Afskrivninger på ejendomme (note 4) 91 150 91 108 337

Drift af ejendomme i alt 2074 1226 1167 1284 2134
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Punkt 18: Forslag om budget for 2023 og 2024 
samt fastsættelse af kontingent - fortsat

Udgifter i hele tusinder
Regnskab

Landsmøde-

budget Estimat Budget Budget

2021 2022 2022 2023 2024

Kursusvirksomhed 287 150 150 250 200
HB- og FU-møder 263 275 275 275 275
Landsmøde 2 50 50 50
Kurser og møder i alt 553 475 475 525 525

Forsikringer 293 400 400 400 400

Kontingent til andre organisationer 200 220 220 220 220

DUF-revision 38 65 65 65 65

Tilskud til agitationsmateriale 25 25 25

IT 1384 1560 1560 1050 1050

Medlemsservice 873 873
Tab på debitorer

Service og administration i øvrigt 408 300 300 300 300

Service og administration i alt 2348 2545 2545 2933 2933

Finansielle omkostninger 25 25 25 25 25

Omkostninger i alt 16731 17961 17609 18483 19822

Resultat før henlæggelser 894 -1811 -1229 332 -1379

Tilført Medlemspuljen fra Lukkede kredse (se også note 1) -956 -340 -500 -500
Tilbageførsel af henlæggelser

Medlemspuljen (note 1) 884 1530 1236 1405 1405
Julsøfonden (note 2) 91 381 91 108 337

Henlagt netto 19 1911 987 1013 1242

Årets resultat 913 100 -242 1345 -137

Årets resultat disponeres således:

Overført til frie reserver 913 -600 -942 1095 -387
Overført til opskrivning af kapitalandele i butikken 55NORD 700 700 250 250

i alt 913 100 -242 1345 -137
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Punkt 18: Forslag om budget for 2023 og 2024 
samt fastsættelse af kontingent - fortsat

Udgifter i hele tusinder
Regnskab

Landsmøde-

budget Estimat Budget Budget

2021 2022 2022 2023 2024

Kursusvirksomhed 287 150 150 250 200
HB- og FU-møder 263 275 275 275 275
Landsmøde 2 50 50 50
Kurser og møder i alt 553 475 475 525 525

Forsikringer 293 400 400 400 400

Kontingent til andre organisationer 200 220 220 220 220

DUF-revision 38 65 65 65 65

Tilskud til agitationsmateriale 25 25 25

IT 1384 1560 1560 1050 1050

Medlemsservice 873 873
Tab på debitorer

Service og administration i øvrigt 408 300 300 300 300

Service og administration i alt 2348 2545 2545 2933 2933

Finansielle omkostninger 25 25 25 25 25

Omkostninger i alt 16731 17961 17609 18483 19822

Resultat før henlæggelser 894 -1811 -1229 332 -1379

Tilført Medlemspuljen fra Lukkede kredse (se også note 1) -956 -340 -500 -500
Tilbageførsel af henlæggelser

Medlemspuljen (note 1) 884 1530 1236 1405 1405
Julsøfonden (note 2) 91 381 91 108 337

Henlagt netto 19 1911 987 1013 1242

Årets resultat 913 100 -242 1345 -137

Årets resultat disponeres således:

Overført til frie reserver 913 -600 -942 1095 -387
Overført til opskrivning af kapitalandele i butikken 55NORD 700 700 250 250

i alt 913 100 -242 1345 -137

Udgifter i hele tusinder
Regnskab

Landsmøde-

budget Estimat Budget Budget

2021 2022 2022 2023 2024
Lønninger 8741 9300 9300 9486 9676
Møder, rejser og kontorudgifter 398 650 650 600 600

Personaleuddannelse og -pleje 365 300 300 300 300

Personaleomkostninger i alt 9503 10250 10250 10386 10576

Udvalgsbevillinger 318 325 325 400 400

Internationalt arbejde 118 150 150 150 150
Særlige initiativer 25 25 25 25

Aktiviteter i alt 435 500 500 575 575

Ambition og udviklingsmål (se også note 1) 162 300 300 200 400
Udviklingsmål for "flere kredse" 884 1530 1236 1405 1405
Ambition og udviklingsmål i alt 1046 1830 1536 1605 1805

FDF LEDEREN 220 250 250 305 305

Sille og Sigurd 162 175 175 175 175

Flux 140 135 135 - -

Bluz 115 180 180 - -

Kommunikation til Pilte 150 150

SoMe til unge 190 190

KredsCMS -4

Web og sociale medier 114 220 220 - -

Kursuskatalog 150 170 170
Øvrig kommunikation 150 110 110

FDF.dk inkl. afskrivninger 50 150

Medier og kommunikation i alt 747 1110 1110 1150 1250

Rysensteen 1560 1400 1400 1300 1967

Friluftscenter Sletten 435 -224 -224 -39 -85

Vork -22 -100 -100 -100 -100

Grunde 10 15 15
Afskrivninger på ejendomme (note 4) 91 150 91 108 337

Drift af ejendomme i alt 2074 1226 1167 1284 2134
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Noter
Anvendelse af henlæggelser i hele tusinder

Note 1 2021 2022 2023 2024

Medlemspuljen

Primo saldo 4661 4703 3732 2752
Tilført i året 923 340 500 500
Til rådighed Medlemspuljen 5585 5043 4232 3252

Anvendt på kredsstartsprojekt under ambition og udviklingsmål 884 1236 1405 1405

Bevillinger fra kredspuljen 75 75 75

Anvendt Medlemspuljen i alt 884 1311 1480 1480

Ultimo saldo Medlemspuljen 4700 3732 2752 1772

Note 2 2021 2022 2023 2024
Julsøfonden

Henlagt primo 14430 14039 13858 13660
Årets resultat 24 50 50 50

Overført til resultat til afskrivninger på landsforbundets ejendomme -91 -91 -108 -337
Udlånt til kredse primo 7673 7349 7209 7069
Udlånt til kredse ultimo 7349 7209 7069 6929

Til dispositon ultimo 7014 6789 6730 6444

Note 3 2021 2022 2023 2024

Uddannelsespuljen

Saldo primo 540 538 523 473

Anvendt 2 15 50 50

Saldo ultimo 538 523 473 423
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Punkt 18: Forslag om budget for 2023 og 2024 
samt fastsættelse af kontingent - fortsat

Noter
Anvendelse af henlæggelser i hele tusinder

Note 1 2021 2022 2023 2024

Medlemspuljen

Primo saldo 4661 4703 3732 2752
Tilført i året 923 340 500 500
Til rådighed Medlemspuljen 5585 5043 4232 3252

Anvendt på kredsstartsprojekt under ambition og udviklingsmål 884 1236 1405 1405

Bevillinger fra kredspuljen 75 75 75

Anvendt Medlemspuljen i alt 884 1311 1480 1480

Ultimo saldo Medlemspuljen 4700 3732 2752 1772

Note 2 2021 2022 2023 2024
Julsøfonden

Henlagt primo 14430 14039 13858 13660
Årets resultat 24 50 50 50

Overført til resultat til afskrivninger på landsforbundets ejendomme -91 -91 -108 -337
Udlånt til kredse primo 7673 7349 7209 7069
Udlånt til kredse ultimo 7349 7209 7069 6929

Til dispositon ultimo 7014 6789 6730 6444

Note 3 2021 2022 2023 2024

Uddannelsespuljen

Saldo primo 540 538 523 473

Anvendt 2 15 50 50

Saldo ultimo 538 523 473 423

Noter
Anvendelse af henlæggelser i hele tusinder

Note 1 2021 2022 2023 2024

Medlemspuljen

Primo saldo 4661 4703 3732 2752
Tilført i året 923 340 500 500
Til rådighed Medlemspuljen 5585 5043 4232 3252

Anvendt på kredsstartsprojekt under ambition og udviklingsmål 884 1236 1405 1405

Bevillinger fra kredspuljen 75 75 75

Anvendt Medlemspuljen i alt 884 1311 1480 1480

Ultimo saldo Medlemspuljen 4700 3732 2752 1772

Note 2 2021 2022 2023 2024
Julsøfonden

Henlagt primo 14430 14039 13858 13660
Årets resultat 24 50 50 50

Overført til resultat til afskrivninger på landsforbundets ejendomme -91 -91 -108 -337
Udlånt til kredse primo 7673 7349 7209 7069
Udlånt til kredse ultimo 7349 7209 7069 6929

Til dispositon ultimo 7014 6789 6730 6444

Note 3 2021 2022 2023 2024

Uddannelsespuljen

Saldo primo 540 538 523 473

Anvendt 2 15 50 50

Saldo ultimo 538 523 473 423

Noter fortsat
Note 4 2021 2022 2023 2024
Årlige afskrivninger på eksisterende ejendomme ved omlægning fra 

2020 91 91 108 337

Note 5 2023 2024
Rammebeløb afsat til ekstraordinære investeringer, som der foretages afskrivninger på

Nyt FDF.dk 500
Udskiftning af køkkenmaskiner 500

Udskiftning af gulv, det ny Sletten 1000
Udskiftning af møbler, DNS 500
Udskiftning af køretøjer på Sletten 500

Projekt hovedkontor 2000 18000
*afskrivningerne er indregnet i driftsbudgetterne ovenfor, startende fra året efter investeringsåret
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Punkt 19: Forslag om generel bemyndigelse af hovedbestyrelsen

Forslag stillet af
FDFs hovedbestyrelse

Forslagets ordlyd 
Hovedbestyrelsen bemyndiges 
til, efter landsmødet, at foretage 
gennemskrivning, nødvendige 
konsekvensrettelser og sproglige 
tilretninger i FDFs vedtægter og 
standardvedtægter for kredse. Disse 
ændringer offentliggøres på FDFs 
hjemmeside.

Motivation
Det har tidligere været praktiseret, at 
landsmødet giver hovedbestyrelsen 
bemyndigelse til, efter landsmødet, 
at foretage mindre redaktionelle 
tilretninger i FDFs vedtægter. Eftersom 
der på dette landsmøde er foreslået 
en række vedtægtsændringer, nogle 
gange med relevans for de samme 
paragraffer, kan det blive nødvendigt at 
foretage en gennemskrivning af enkelte 
paragraffer for at højne læsevenligheden 
og for at ændringerne fremtræder 
mest hensigtsmæssigt i det samlede 
vedtægtssæt. Hvis der foretages 
sådanne redaktionelle ændringer, 
skal HB kunne dokumentere, hvilke 
ændringer der er foretaget, hvilket skal 
fremgå af de relevante offentlige HB-
referater og -bilag.
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Punkt 20: Valg af landsforbundets interne revisor

Punkt 21: Eventuelt

Hovedbestyrelsen indstiller til genvalg af:

Bo Grøn-Iversen
• FDF Hvidovre
• 57 år
• Medlem af FDF siden 1974
• Tidligere leder og kredsleder samt instruktør på distrikts-, senior- og landsforbundskurser
• Kredsformand siden 1995
• Landsforbundets interne revisor siden 2016
• Økonomichef i DBU
• Uddannet revisor suppleret med HD i regnskab
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