
FDFs Hovedbestyrelse  1/5 

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

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

Punkt: 2.11 HB-Møde: Januar 2022 

Kredsundersøgelse 

RESUMÈ 

Kredsundersøgelsen er den samlede betegnelse for analyse af indberetning samt spørgeun-
dersøgelse blandt kredsledere. Tilsammen giver kredsundersøgelsen indblik i kredsenes liv 
og tilstand samt forståelse af forbundets hele tilstand. 
 
Kredsundersøgelsen er senest behandlet i august og bringes nu for HB til drøftelse af hvilke 
datavisualiseringer der forventes fra kredsundersøgelsen.  
 
Punktets formål er at afstemme forventninger til hvilken viden hovedbestyrelsen gerne vil 
have, og ikke hvilken specifik indsigt man vil få. Det er altså ikke et spørgsmål om sige, om 
man forventer at medlemstallet vil stige eller falde, men at man gerne vil kende medlems-
tallet.  
 
Forberedelse 1:  
Hvilke simple tal har du brug for? Hvad er need to know om medlemstal for en hovedbe-
styrelse? 
 
Forberedelse 2:  
Spørg dig selv: Gad vide om der er en sammenhæng mellem det her tal og det her tal? Gad 
vide om der er en sammenhæng mellem det her tal og det her emne fra spørgedelen? Er 
der noget, du har undret dig over i din tid i FDF, og som du gerne vil have at vi ser efter i 
dataen? 
 

INDSTILLING 

A: HB godkender hvilke grafer der er ”need to have” om medlemstal  
B: HB afklarer hvilken anden viden de forventer at få på baggrund af kredsunder-

søgelsen? 
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SAGSFREMSTILLING 

FORMÅL 
Formålet med kredsundersøgelsen er at skabe indblik i kredsenes liv og tilstand samt for-
ståelse af forbundets hele tilstand. Under dette formål ligger både ting, vi ønsker at vide 
fordi det altid har været relevant som styringsredskab for HB og ansatte, samt elementer 
af mere aktuel karakter på grund af aktuelle udviklingsmål eller øvrige arbejdsområder. 
 
Kredsundersøgelsen er den samlede betegnelse for både analyse af medlemstal baseret på 
indberetninger samt spørgeundersøgelse blandt kredsledere. Det er markant anderledes fra 
tidligere at kredslederen vil modtage et spørgeskema, hvor egen data fra indberetningen er 
integreret. 
Medlemstalsanalyse + spørgeskema = kredsundersøgelse 

 
Spørgeundersøgelsen 
Temaerne, der arbejdes med i spørgedelen er oplistet i tabellen herunder. Til højre ses te-
maet og til venstre ses første opsplitning af denne til mindre dele, der kan undersøges for 
at sige noget om temaet. 
 
Tema Delmængde 
Lederfællesskab Ledermøder 

Rekruttering 
Inaktive voksne 

Kredsens ledelse Kredsledelsen 
Bestyrelsen 

Uddannelse Deltagelsesfrekvens 
Vigtighed 

Samvær Samværskultur 
Samværsregler 

Kredsens hverdag Forkyndelse 
Mødested 
Sæsonplanlægning 
Klasseopdeling 
Tiltrækning af børn og unge 

Relationer Netværk 
Kirken 
Kommunen 
Landsforbundet 
Forældre 

Strategiens liv Medlemstallet 
Kredsstart 
Arbejde med kredsudvikling 
Strategiens ord 

 
Disse emner vil blive undersøgt årligt i hele strategiens levetid. Hvordan de enkelte temaer 
belyses kan ændre sig. 
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Medlemstalsanalyse – ( Analyse af indberetning) 
Følgende datavisualiseringer er grundstammen i den analyse, hovedbestyrelsen vil få at se 
til maj. Der er medtaget grafer fra medlemstalsanalysen 2020 som referencepunkter. Ho-
vedbestyrelsen skal på dette møde tilkendegive, hvis andre grafer også er ønsket. 
 
1. Medlemstal inkl. tendens 
 

 

2. Antal kredse inkl. tendens 
 

 
3. Størrelse på kredse. Fordeling af små og 
store kredse. Erstatter graf over gennem-
snitsstørrelse på kredse inkl. tendens 
 
Nb. Ny graf (så graf fremgår ikke) 
 

4. Medlemmer fordelt på landsdele 
Søjler opdeles i børn og voksne. Ønskes 
desuden opstillet med sognetal fra geoda-
tastyrelsen for at vise bedre sammenlig-
ningsgrundlag for de enkelte områders po-
tentialer. 
 

 
5. Medlemstal for børn + unge 

 

6. Medlemstal for voksne 
Opdeles på alder i stedet for tendens 
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7. Gennemstrømning inkl. tendens 

 

8. Gennemsnitlig medlemslængde på med-
lemmer 

 

9. Medlemslængde for nye voksne 
 
Nb. Ny graf (så graf fremgår ikke) 
Obs. Dataen er på dette område mangelfuld, 
fordi vi ikke ved om et nyt medlem kommer 
fra en anden kreds eller er helt ny i FDF. 

10. Nye medlemmer alder 
 

 
11. Nye ledere 
 

 

12. Kønsfordeling og alder 
 

 
13. Kønsfordeling på roller 
Bestyrelsesformand, kasserer, kredsleder 
 
Nb. Ny graf (så graf fremgår ikke) 

14. Voksen-barn ratio  
Grafen gentænkes ved hjælp af spørgede-
len, hvor det undersøges hvor mange le-
dere der har børne-kontakt og hvad “nom-
meringen” på børnemøderne dermed er. 
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Fra ansat side har vi mange antagelser og nysgerrigheder, som vi ønsker at undersøge i da-
taen. Vi vil både koble forskellige elementer af medlemstal-data samt koble medlemstal 
med spørgedelen.  
Her vil vi blandt andet spørge: 

- Er der særlige karakteristika i medlemstallene der gør sig gældende for store 
kredse? Stabile kredse? Kredse i vækst? 

- Er der et særligt udviklingssprog ved kredse i vækst? 
 
Vi vil fremlægge forskellige eksempler mundligt på mødet.  
 
Efter behandling af punktet forventer vi at have indsigt i, hvilken viden hovedbestyrelsen 
forventer at få på baggrund af kredsundersøgelsen. Derfor lægger vi op til følgende forbe-
redelse: 
 
Forberedelse 1:  
Hvilke simple tal har du brug for? Hvad er need to know om medlemstal for en hovedbe-
styrelse? 
 
Forberedelse 2:  
Spørg dig selv: Gad vide om der er en sammenhæng mellem det her tal og det her tal? Gad 
vide om der er en sammenhæng mellem det her tal og det her emne fra spørgedelen? Er 
der noget, du har undret dig over i din tid i FDF, og som du gerne vil have at vi ser efter i 
dataen? Det kan eksempelvis være: “Gad vide hvilken betydning det har, at der er flere i en 
kredsledelse?” eller “Gad vide om der er en sammenhæng mellem antallet af ledermøder 
og kredsledelsens størrelse” 

TIDSPLAN 
Indberetningerne pågår nu, spørgeundersøgelsen udsendes primo marts og hovedbestyrel-
sen modtager resultaterne på maj-mødet. 

KOMMUNIKATION 
Spørgedelen af undersøgelsen primes i nyhedsbrevet jf kriterier for spørgeundersøgelser. 

ØKONOMI 
Da vi ønsker at kombinere medlemstal med spørgeundersøgelse har vi valgt et nyt system 
at gøre dette i, som vi har lavet en tre-årig aftale med. 
 

BILAG 

Ingen bilag. 
 


