DAGSORDEN

Kære landsmødedeltager
,IVQIHLEVZMJSVR NIPWIREJEXYHWIRHIHEKWSVHIRXMP*(*WPERHWQ HIHIV½RHIV
WXIHTo,SXIP2]FSVK7XVERHJVEHIRRSZIQFIV-HIXXILJXI½RHIV
du dagsorden for landsmødet samt diverse bilag, herunder kopi af regnskaberne
JSVSK(YZMPSKWoOYRRI½RHIEPXQEXIVMEPIXToPERHWQ HIXWLNIQQI
side leder.FDF.dk/lm2010.
Bilagsmaterialer
Sammen med dette hæfte skal du også medbringe særudgivelsen ”Landsmøde
2010 beretning”, der er udsendt i et antal eksemplarer til alle kredse i slutningen
af september. Dette hæfte indeholder også forslaget til FDFs handlingsplan ”Klog
på Livet”. Bemærk at kandidater til hovedbestyrelsen (HB) præsenteres på landsmødets hjemmeside, idet FDF LEDEREN ikke udkommer i november.
Fuldmagter
Fuldmagt skal anvendes, hvis du deltager som repræsentant for din egen kreds, og
ikke er hverken formand eller kredsleder, eller hvis du repræsenterer en anden
FDF-kreds. Læs mere herom på landsmødets hjemmeside.
Deltagerinformationer
I uge 46 vil du, som landsmødedeltager modtage alle de praktiske oplysninger.
Vi sender det ud pr. mail, og lægger det online på hjemmesiden.
Landsmødedebat i kredse og netværk
Som landsmødedeltager bør du være med til at sikre, at landsmødets emner bliver
diskuteret på leder- og bestyrelsesmøder i kredsen samt på netværksmøder, forud
for landsmødet. På den måde bliver debatten bred og åben. Tak om du vil hjælpe med
dette. Brug den åbne gruppe på leder.FDF.dk til at debattere med andre FDFere.
Netværkenes eller landsdelenes eget møde
Der er sat tid af til netværkenes eller landsdelenes egne møder. Møderne planlægges og disponeres af netværkene og landsdelene selv. Brug dem til debat om landsmødets, eller som en lejlighed til at mødes med HB-medlemmer og -kandidater.
Landsmøde-workshops
Der afvikles to workshop-moduler, som du kan deltage i helt efter eget valg. ForQoPIXIVFPERHXERHIXEXPEHI¾IVIOSQQIXMPSVHIMRHIRJSVSQVoHIVQERLEV
interesse i. Se mere i dette hæfte.
Giv et bidrag til Zambia
FDFs missionsprojekt ZAMBIA handler om retten til mad. Adgang til mad er afgørende for, at mennesker kan leve et godt liv. Alligevel er der mange mennesker,
som dagligt går sultne i seng. I Zambia er manglen på mad et stort problem, og det
betyder at, en stor del af befolkningen er underernæret. Derfor samler vi i FDF ind
til at bekæmpe sult i Zambia. Giv et bidrag til projektet. Send kuverten rundt til
leder- og bestyrelsesmøder. På forhånd tak.
Vi glæder os meget til at se dig.
Med venlig hilsen
Morten Frouvne Vincentz,
Forbundskontoret
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Landsmøde-programmet
Fredag den 19. november
18.00 – 19.00
19.30

21.30
22.30
23.30

Ankomst og tjek-in af deltagere på hotellet.
Landsmøde-gudstjeneste i Nyborg Vor Frue Kirke
Koncert udenfor Nyborg Vor Frue Kirke v.
FDFs landstamburkorps
Velkomst ved FDFs formand Preben Siggaard
Gudstjeneste ved præst og FDFer Morten Skrubbeltrang
Landsmøde-workshops, introduktion i landsmødesalen
Mulighed for tjek-in af deltagere
Møde i landsdelene
Natmad i landsmødesalen
Natmad for gæster, ansatte og hovedbestyrelsen

Lørdag den 20. november
07.00 – 08.30
08.45
09.00
12.00
13.30
15.00
15.30
17.00
18.00
19.30
21.00
21.30
22.30
23.45

Morgenmad
Morgenandagt i landsmødesalen ved hovedbestyrelsen
Landsmødet åbnes, landsmødet arbejder
Frokost
Landsmødet arbejder
Kaffe
Landsmødet arbejder
Landsmøde-workshops*
Middag
Landsmødet arbejder
Kaffe
Foredrag ved ungdomspræst og FDFer Per Ramsdal
”Folkekirken og FDF – set fra Brorsonskirken”
Underholdning ved FDFer Sven Wortmann
”FDF – lejrbål og Knirkerevy – når det er helt galt!”
Natmad efter deltagernes egne aftaler

Søndag den 21. november
07.00 – 08.30
08.45
09.00
12.00
13.00
16.00
16.30

Morgenmad
Morgenandagt i landsmødesalen ved hovedbestyrelsen
Landsmødet arbejder
Frokost
Landsmødet arbejder
Landsmødet slut – fotografering af ny hovedbestyrelse
Konstituerende hovedbestyrelsesmøde

* Workshop lørdag annulleres, såfremt dirigenterne vurderer at tidsplanen ikke kan
overholdes.
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Landsmøde-workshops
Workshops afholdes fredag kl. 21.30 – 22.15 og muligvis igen lørdag kl. 17.00 –
17.45. Lørdag afhænger af en vurdering om landsmødetiden tillader det ift.
dagsordenens behandling.
*SVQoPIXIVEXKMZIHIPXEKIVRIRSKIXQIVIQIHLNIQJVEPERHWQ HIXSKPEHI¾IVI
komme til orde inden for områder man har interesse i. Fælles for alle workshops
er, at de ikke er forpligtende for landsforbundet. De er en mulighed for, alt
efter emne, at få viden eller inspiration med hjem, eller give input til udvalg og
hovedbestyrelsen i form af ideer, holdninger og ønsker.
1. GRUNDLOV OG VEDTÆGTER
Johanne Gregersen (udvalgsformand)
Hør hvor i processen gruppen, der arbejder med en revidering af grundlov og
forbundsvedtægter til landsmødet i 2012, er. Kom med input og forslag til, hvor du
ønsker en revidering.
2. MEDLEMS- OG KONTINGENTFORMER
Christian Biering (udvalgsformand)
Forslaget om eventmedlemskab i FDF er på dagsordenen på dette landsmøde.
Kom og drøft om vi i FDF kunne lave en anden medlems- og kontingentform, end
den vi har i dag.
3. STRUKTUREVALUERING
Sara Springborg & Roan Hjørnholm Pedersen
Få konklusionen på evalueringen af FDFs struktur, og drøft hvilke fremadrettede
konsekvenser den kan få for FDF lokalt og regionalt.
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4. BESTYRELSESARBEJDE
Allan Frank Walther
Erfaringsdeling og debat om hvilke udfordringer, der særligt præger arbejdet i en
kredsbestyrelse.
5. FORMÅLET I PRAKSIS
Jens Maibom Pedersen
Debat om hvordan vi udfolder vores formål i praksis både lokalt og nationalt.
6. BØRNEKULTUR
Birte Ristorp Clausen & Lisbeth Selchau Skjellerup
Debat om hvordan vi kan håndterer svære børn, og om vi kan rumme alle børn
i FDF.
7. MÆRKER
Sune Lohse (udvalgsformand) & Per Albert Bergmann
Præsentation af hvordan man kan bruge det nye mærkekoncept, både praktisk og
med forskellige pædagogiske tilgange.
8. LANDSFORBUNDETS KURSUSTILBUD
Maibrit Baagøe Schmidt
Debat om hvilke kursustilbud landsforbundet skal tilbyde fremover.
9. FRIVILLIGHED
Maiken Baltzer Løsmar
Debat om frivilligheden i FDF. Hvordan sikrer vi hænder nok så vi forsat kan løse
vores opgaver på kreds-, landsdels- og landsplan ad frivillig vej?
10. FØRSTEGANGSDELTAGERE PÅ LANDSMØDET
Carsten Kolby Kristiansen (dirigent) & Tage Kleinbeck (dirigent)
Få en introduktion til hvordan landsmødet arbejder – hvordan gør man med
ændringsforslag, afstemning, budget mm.? NB: Afholdes kun fredag.
11. KREDSKOMMUNIKATION OG SOCIALE MEDIER
Christina Gro Hansen
Debat om hvordan man som kreds kan bruge sociale medier i kommunikationen,
og hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt.
12. FORÆLDREINDDRAGELSE
Lisbeth Rosendahl Rodenberg
Erfaringsudveksling om hvordan man på kredsniveau inddrager forældre i arbejdet.
13. LEDERREKRUTERING
Peter Jeppesen
*o½JSKHIPIVJEVMRKIVSQOVMRKLZSVHERQERP]OOIHIWQIHVIOVYXXIVMRKEJPIHIVI
til kredsen
14. FORENINGSVILKÅR OG FOLKEOPLYSNINGSLOVEN
Jonas Kolby Kristiansen (FDFs repræsentant i DUFs styrelse) & Helga Kolby Kristiansen
(medlem af nationalt folkeoplysningsudvalg)
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Hvad er folkeoplysning, og hvordan påvirker den netop din kreds? Vi tager en snak
om vilkårene ude i kommunerne, samt hvordan DUFs arbejde kan hjælpe til med
at fremme foreningsvilkår generelt.
15. HVAD MENER FDF?
Iben Konradi Nielsen
Skal vi mene noget i FDF, og i givet fald om hvad? Og skal hovedbestyrelsen så sige
det højt uden for FDF? Deltag i en drøftelse om rammerne for hvad FDF åbent
skal mene noget om.
16. FDF OG SKOLERNE
Jes Imer (forstander) & Søren Timmermann Olesen
Mere end nogensinde har vi brug for at udvikle samarbejdet med skolerne. Hvad
har kredsene brug for at skolerne gør mere af eller anderledes.
17. FOLKEKIRKENS KONFIRMANDCENTER
Finn Andsbjerg Larsen (leder af centeret)
*oTVWIRXEXMSREJOSR½VQERHGIRXIVIXSKOSQQIHMRTYXXMP*(*WR]ITVSNIOX
QIH=´W1IRWEQX/*91SK/*9/HIVWOEPWX]VOIEVFINHIXQIHOSR½VQERHIV*o
inspiration til forkyndelsen for de unge.
18. IDEER TIL HOVEDBESTYRELSENS ARBEJDE
Maria Harboe Thomsen
Kom med input på hvad hovedbestyrelsen skal arbejde med de kommende to år.
19. UNGDOMSARBEJDE
Martin Diget Aamann
Debat om FDFs tilbud til unge – hvad skal vi tilbyde unge mere af og hvad skal vi
lave mindre af?
Aldersgrænsen er 23 år til denne workshop. NB: Afholdes kun lørdag.
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Landsmøde-dagsorden
0.

Velkomst ved FDFs formand

1.

Godkendelse af dirigenter

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Beretning
3.1. Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010
Bilag: Særudgivelse, udgivet september 2010
3.2. Orientering fra skolerne

4.

Økonomi



4.1. Landsforbundets regnskaber 2008 og 2009

6IZMHIVIHIVIKRWOEFIV½RHIWMWVWOMPXLJXI
4.2. Orientering om regnskaberne 2008 og 2009 for 55 ° Nord



4.3. Orientering om regnskab for Holger og Carla Tornøes
Fond 2008 og 2009

6IZMHIVIHIVIKRWOEFIV½RHIWMWVWOMPXLJXI

5.

Handlingsplanen 2011-2012
Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplanen 2011-2012
Bilag: Særudgivelse, udgivet september 2010

6.

Projekt-FDF
6.1. Forslag om etablering af fritidsklubber i FDF
Forslag stillet af hovedbestyrelsen
6.2. Forslag om etablering af familiearbejde i FDF
Forslag stillet af hovedbestyrelsen

7.

Forslag om indførelse af ny forbundsskjorte
Forslag stillet af hovedbestyrelsen

8.

Forslag om indførelse af event-medlemskaber i FDF
Forslag stillet af hovedbestyrelsen

9.

Forslag om indførelse af alternative medlemskaber i FDF
Forslag stillet af FDF Utterslev

10. Forslag om at afholde landslejr hvert 4. år
Forslag stillet af FDF Korsør
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11. Forslag om udarbejdelse af retningslinjer for mødet mellem
børn og voksne i FDF på de sociale medier
Forslag stillet af landsdelsledelsen for FDF Landsdel 8
12. Forslag om afskaffelse af kønskvotering i forbindelse med valg
til hovedbestyrelsen
Forslag stillet af FDF Århus, FDF Åbyhøj og landsdelsledelsen for
FDF Landsdel 8
13. Forslag om at bibeholde stofmærkerne i FDF
Forslag stillet af FDF Brøndbyvester, FDF Hendriksholm, FDF Ishøj,
FDF Glostrup og FDF Islev
14. Forslag om tilpasning af ny mærkestruktur
Forslag stillet af landsdelsledelsen for FDF Landsdel 4
15. Forslag om revision af det nye mærkekoncept frem mod
landsmødet i 2012
Forslag stillet af ungdomsrepræsentanterne fra FDF Landsdel 1
16. Forslag om tildeling af taleret på FDFs landsmøde til
udvalgsformænd
Forslag stillet af FDF Ledøje-Smørum, FDF Gevninge, FDF Kirke Værløse,
FDF K 27, FDF Måløv og FDF Tårnby
17. Forslag om at gennemføre et serviceeftersyn på
landsforbundets opgaver
Forslag stillet af landsdelsledelsen for FDF Landsdel 6
18. Forslag om ændring af grundlov og forbundsvedtægter
Forslag stillet af hovedbestyrelsen
19. Forslag om tildeling af taleret på FDFs landsmøde til FDFs
interne revisor
Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Ledøje-Smørum, FDF Egebjerg,
FDF Hvalsø, FDF Kirke Værløse, FDF Selsmose, FDF Skovlunde og
FDF Ny Tolstrup
20. Budget for 2011 og 2012
Herunder fastsættelse af kontingent for 2011 og 2012
21. Valg til hovedbestyrelsen
Se kandidater på leder.FDF.dk/LM2010
22. Valg af landsforbundets interne revisor
23. Eventuelt
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Bilag til punkt 3
Beretning
Punkt 3.1. Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010
Bilag: Særudgivelse, udgivet september 2010
Punkt 3.2. Orientering fra skolerne

Hardsyssel Efterskole

Vi har det godt på Hardsyssel Efterskole. Skolen er kommet godt igennem
SQF]KRMRKIRLZSVHIVIVFPIZIXIRKSHR]IPIZ¾ NSKIXKSHXSKFVYKFEVX
fælleshus. I forbindelse med ombygningen har vi udvidet antallet af elevpladser, og
vi er nu oppe på 124 elevpladser, der alle er fyldt.
Vi ser lyst på fremtiden. Næste skoleår er, trods tidens trængsler, næsten fyldt.Vi
synes også, vi er en heldig skole. Heldige fordi vi har et godt og stærkt bagland,
der vil skolen det godt. Et bagland, der ikke er bange for at være en del af skolens
HEKPMKHEK:MIVPERKWSQXSKWMOOIVXZIHEXJo¾IVIFIV VMRKWTYROXIVQIH*(*:M
afholder stadigt BØF for tumlinge/puslinge, et godt arrangement, hvor vi har besøg
af omkring 300 børn. Halvdelen af eleverne er med til at afvikle BØF. Det synes
både elever og tumlinge er sjovt.
Den anden halvdel af eleverne er med til at lave vores piltetræf, som vi lavede for
første gang sidste år. Vi havde besøg af omkring 100 pilte og ledere. Det synes vi,
er en god begyndelse, og selvom dette forår bliver meget travlt for både skole og
landsforbund, er vi enige om på skolen, at det er et arrangement, vi vil udvikle på.
Vi har sammen med Sejlcenter Limfjord afholdt kurser i duelighed. Skolens
samarbejde med Sejlcenteret skulle gerne betyde, at vi i fremtiden skal kunne
hjælpe kredse, der ikke har sejleerfaring, til en god oplevelse på sejlcenteret.
Vi arbejder til stadighed videre med at udbygge fællesskabet med FDF. Det er,
om jeg så må sige, jo et godt formål, vi har sammen. Til slut er bare at sige, at vi
selvfølgelig glæder os til sammen med andre efterskoler, at være en del af FDF
Landslejr 2011.
3QWOSPIROERHIXIPPIVWJSVXPPIWEXZSVIWEVFINHIQIHEXWX]VOITVS½PIRWo
småt er ved at ramme noget. Vi har, som I ved, tre områder som vi gør meget ved:
*VMPYJX½PQHVEQEQYWMOSKMHVXQIHLSZIHZKXToK]QREWXMO%PPISQVoHIV
eleverne ikke kan undgå at møde med et ophold på Hardsyssel Efterskole.
,IVYHSZIVIVWOSPIRREXYVPMKZMWWXEHMKIRWOSPIQIHIRL NJEKPMKTVS½P
Rolf Sanderhoff,
Forstander
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Kongeådalens Efterskole

Samklang, skole og FDF.
To gange hvert år holder vi på skolen væbner-seniorvæbnerweekend på skolen.
Massevis af FDFere strømmer til disse weekends og får en fantastisk oplevelse.
Lederne får en nem weekend og møder en masse andre ledere. Eleverne på
skolen får udfordringer med at lave natløb og underholdning. Eleverne får masser
af lederuddannelse ved at stå for forskellige grupper. Skolen får masser af PR.
Kommende elever får indtryk af efterskolelivet.
En sådan sammenhæng mellem FDF og skolen giver en masse plusser hele vejen
rundt:
FDFere, nuværende elever og kommende elever
(IXKPHIVSQJSVWOSPIRSK*(*WTIGMIPXMFEKPERHIXEX½RHIIRQEWWI
kombinationer, der tæller på plussiden alle steder, så vi både kan styrke FDF og
skole.
Foruden disse weekends er vi på skolen glade for at være værter for Seniorfestival,
påskekursus for seniorvæbnere og en række andre arrangementer.
Udfordringer i relation til staten
I øjeblikket er den store udfordring de voldsomme besparelser på tilskud til
forældrebetaling fra statens side. Vi håber og presser meget på, at politikerne
kommer på andre tanker, så det stadig er et reelt valg for enhver familie, om et
efterskoleår er det helt rigtige for den unge i familien.
Byggeri
I løbet af dette skoleår går Kongeådalens Efterskole i gang med næste
byggeprojekt, nemlig at lave et spændende dramarum samt udvide vores særlige
samlingsrum, forsamlingshuset.
Pædagogiske tiltag
Næste skoleår vil der ud over den almindelige undervisning være særlige spor
i tilknytning til fremtidig uddannelse for 10. klasse, så eleverne får en naturlig
overgang eller et ordentlig skub mod fremtidig uddannelse, alt efter udgangspunkt.
Lidt af det sædvanlige – også gældende for perioden 2008-2010.
 Hvert år fyldt med elever
 Alsidig skole med 7 faglinjer (friluftsliv, musik-drama, idræt, krea&design, medie,
håndværk og landbrug)
 Rummelig skole med trindeling i boglige fag
 Spændende oplevelser med ture til Sletten, Rysensteen og Sydfrankrig/
Kroatien.
 Stærkt fællesskab
 Sund økonomi.
Jes Imer,
Forstander
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Lynghøj Efterskole

Lynghøj Efterskole har de senere år været udfordret af et faldende elevtal, samtidig
med at antallet af elever med ADHD og sociale udfordringer er forøget.
(IVOERZVIQERKIoVWEKIVXMPHIXJEPHIRHIIPIZXEPQIRIRHIPEJHIXWOEP½RHIW
i at der i det nordjyske område er mange efterskoler, elevgrundlaget i området er
faldende p.g.a. af faldende ungdomsårgange i Nordjylland. Derudover kan vi se en
effekt af at kommunerne i stor stil ændrer deres skolestruktur og samler de små
skolers elever på færre skoler efter sjette klasse. Det betyder at forældrene er
varsomme med et nyt skoleskift efter syvende klasse.
)RHIPMKIVHIVMRKIRXZMZPSQEX½RERWOVMWISK KIXIKIRFIXEPMRKSKWoLEVIR
betydning for forældrenes muligheder for at sende deres børn på efterskole.
Udvikling af skolen
I en globaliseret verden, hvor den enkeltes muligheder udvides hver eneste dag, er
det vigtigt at man som efterskole hele tiden udvikler sig. På Lynghøj Efterskole har
vi i en årrække tilbudt undervisning på engelsk i kristendom, historie, samfundsfag
SKKISKVE½(IXLEVZMWXWMKEXHIXXIXMPFYHIVHIVIJXIVWT VKWIPIJXIV7oZMLEVKNSVX
tilbuddet permanent.Vi kan bl.a. se at vi via dette tilbud får elever fra danskere der
arbejder i udlandet, men som har børn der skal til Danmark for at forberede sig til
deres ungdomsuddannelse.
Vi kan se at de elever der vælger at gå i international klasse i højere grad også
vælger en af skolens to linjefag, outdoor og musik, og faktisk styrker disse.
Derudover har vi skærpet vores fokus på at de elever vi har, kan lide at gå i skole.
Det betyder bl.a. vi stadigvæk har alle de elever der startede på skolen efter
sommerferien.
Lynghøj Efterskole og baglandet
Skolens samarbejde mellem FDFs kredse og landsdele er vedligeholdt og på
enkelte område udvidet så skolen benyttes til et væld af FDF-aktiviteter. Skolens
arealer er velegnede til såvel små kredslejre, som store events. Således har der bl.a.
været afholdt piltelejr og FDF Landsdel 2’s fortræning til landslejren afholdes på
skolen til april.
Seniorvæbnerkursus i påskeferien bliver afviklet af en dygtig stab af instruktører,
som lægger en stor indsats i kurset.
Derudover afholder FDF Landsdel 1, 2 og 3 adskillige kurser på skolen, ligesom
skolen bliver brugt af udvalg og landsdele til mødevirksomhed.
Lynghøj Efterskole har involveret sig samarbejdet omkring Folkekirkens
/SR½VQERHGIRXIV(IXIVWXEHMKMWMRZSVHIRQIRZMWIVJVIQXMPIXTSWMXMZX
samarbejde om at udvikle dette spændende tiltag.
Fremtiden
Der er lavet en handlingsplan for hvordan Lynghøj Efterskole får fuldt elevhold
igen. Indtil holder forventningerne således at det forventes at skolen har fyldt
elevhold i 2012/2013.
Jens Borup,
Forstander

10

Pederstrup Efterskole

Forandringens vinde blæser over PE
På Pederstrup Efterskole har vi i mange år arbejdet på at skabe stabilitet i elevtal,
økonomi og i medarbejderstaben.Vi er lykkes med at skabe en skole, der tilbyder
et trygt og lærerigt miljø i gode rammer, som kan rumme mange forskellige unge,
og som samtidig er en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Set i det lys har
vi besluttet, at tiden var inde til et forstanderskifte. Opgaven med at føre skolen
mod nye pejlemærker, er derfor lagt i hænderne på Pernille Smed Rasmussen, der
overtog posten den 1. august 2010.
Økonomi og værdier
At drive efterskole i en tid, hvor økonomi er den højest rangerende værdi i tiden,
mærkes på mange måder i dagligdagen. Tungtvejende opgaver lægges ud til skolerne
uden en tilsvarende dækning af omkostningerne, og forældrene må holde for, når
det gælder betaling af skoleopholdet. Egenbetalingen af et efterskoleophold er
steget betragteligt igennem de senere år, og det er således et åbent spørgsmål om
det fortsat - som egentlig er tilsigtet i loven om efterskoler – er alle unge der har
mulighed for tage et år på efterskole.
På trods af disse udfordringer, formår rigtig mange efterskoler – heriblandt PE
– at holde dannelse, læring og udvikling af teenagere i fokus. Derigennem sikres
et uvurderligt skoletilbud til alle de unge der har mulighed for at komme på
efterskole landet over.
4o4)LEVZMIRKERWOIWVPMKTVS½PHIVXMPXVOOIVYRKIWSQLEVFVYKJSVEX
blive set, og som har brug for at få lov til at være i et fællesskab, der kan rumme
mennesker som de nu engang er. Unge som for en dels vedkommende, ville
være blevet overset i det kommunale skoletilbud. Hvert eneste år sender vi ved
skoleårets slutning unge mennesker ud til et videre uddannelsesliv. Mange af dem
IJXIVIRFoHIJEKPMKSKTIVWSRPMKYHZMOPMRKWSQHI¾IWXIJSVPHVIXVSIHIYQYPMK
Vi er stolte af ”vores unger” - og vi ville ønske, at den siddende regering ville give
dem den nødvendige opbakning og udvise samme stolthed overfor de unge. Det
ville være til gavn for både de unge, samfundet og efterskolerne.Vi håber mildere
vinde vil blæse over sektoren fremover.
PE i FDF
Skolens samarbejde med FDF har i den forløbne periode haft fokus på, hvorledes
vi kan støtte hinanden. Skolen har brug for at hovedbestyrelse, kredse og netværk
støtter skolen, både ved at sende elever til skolen, bruge skolens faciliteter til
møder og kurser, deltage i skolens generalforsamling osv. osv.
FDF er vores bedste plakatsøjle, og vi har arbejdet en del med PR overfor
kredsledere, ledere og seniorvæbnere.Vi er glade for, at vi igen i år kan samle
omkring 160 seniorvæbnere fra hele landet til kursus i efterårsferien. Med mere
end 1.000 deltagere igennem årene er kurset blevet et varemærke for os, som vi
trygt lægger i hænderne på skolens ansatte og de mange frivillige, for hvem dette
kursus er blevet et årligt møde med gode FDF-kammerater.
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Fremtiden på PE
Med mange henvendelser fra elever med særlig behov, vil det være værd at skænke
IRXEROISQZMWOEPOEWXIFSPHIMPYJXIRJSVEXWOEFIKVSFYRHJSV¾IVIHIVM
samfundet kan have en del udfordringer. Skolens unikke placering og ikke mindst
det lille antal pladser gør, at vi er skræddersyet til elever, der har behov for mindre
rammer og en anden hverdag, end folkeskolen byder.
Med denne beretning sender vi de bedste hilsner til landsmødet.
Sanne og Jan Erik Krøyer,
Tidligere forstandere
Pernille Smed Rasmussen.
Forstander

Silkeborg Højskole

I 2006 formulerede vi på Silkeborg Højskole en strategi- og handlingsplan for
perioden 2006-2010. Her ved slutningen af perioden kan vi konstatere, at vi
på de væsentligste områder er nået i mål. Det drejer sig om en styrkelse af
WOSPIRWJEKPMKITVS½P. Det drejer sig om at holde fokus på respekt og
forståelse som del af det daglige kostskoleliv. Det drejer sig om en øget
kommunikationsindsats af skolens undervisning og kursusaktiviteter.
Det drejer sig om en vedvarende vedligeholdelse og opdatering af vore
bygningsmæssige rammer. Endelig drejer det sig kvantitativt om i 2010 at nå
i alt 100 årselever.
For at begynde bagfra, så nåede vi de 100 årselever i 2009, og dette tal er steget
til 124 for skoleåret 2009/2010. Der er næppe tvivl om, at det opnåede elevtal
LRKIVWEQQIRQIHHIERHVIQoPWSQZMWEXXIJSVJIQoVWMHIROZEPM½GIVIX
og relevant faglig undervisning i et rummeligt og forstående kostskolemiljø.
Elevundersøgelser viser, at eleverne ikke mindst vælger højskolen i håb om at
½RHIIXWXVOXJPPIWWOEFSKWX]VOIHIVIWWSGMEPIOSQTIXIRGIV,IVYHSZIV
har den forstærkede informationsindsats tydeligvis virket mht. til at tiltrække
¾IVIIPIZIV)RHIPMKWTMPPIVMRHF]HIRHIJ]WMWOISKWXIXMWOIVEQQIVMROPKSHI
undervisningsfaciliteter en væsentlig rolle for oplevelsen af god højskole.
Særligt glædeligt er det, at tallene på landsplan samtidig fortæller om generel
fremgang (4% i alt og med 8% på de lange kurser). Denne fælles fremgang skaber
optimisme for den samlede skoleform og er en ekstra styrke end Silkeborg
Højskoles fremgang alene.
Eksterne årsager til fremgangen er bl.a. stigende ungdomsårgange. En anden er, at
det er lykkedes at skabe gode forbindelser til den formelle uddannelsesverdenen
og til vejledningssystemet. Hertil kommer en generel mere positiv omtale af
højskolerne i medierne.
Desuden er der sket det paradoksale, at selv om sangen fra bl.a. politikere og
IVLZIVZWPMZIV²LYVXMKMKIRRIQ²XMPIRZMHIVIKoIRHIYHHERRIPWIWoZPKIV¾IVI
SK¾IVIYRKIEXXEKIToL NWOSPIQIRQoWOIIVHIXMOOIWoYRHIVPMKXJSVWEQXMHMK
siges der også fra politikeres og myndigheders side, at ”hvis du som ung skal holde
en pause, så brug den til noget fornuftigt - og ikke sjældent tilføjes det:
Tag på højskole! Det er en værdifuld anerkendelse for os.
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For Silkeborg Højskole gælder også, at især de store rejser i forbindelse med vore
linjefag til f.eks. USA, Kina og Kenya, ulandsstudierne med bl.a. Zambia-projektet i
samarbejde med landsforbundets kommende missionsprojekt samt friluftsrejser til
New Zealand og Canada tiltrækker mange unge som del af et højskoleophold.
)XL NXIPIZXEPFIX]HIVHSKJ VWXSKJVIQQIWXEXZMOSQQIVMWEQXEPIQIH¾IVI
unge mennesker om det, der er folkehøjskolernes hovedsigte: Livsoplysning,
Folkelig oplysning og Demokratisk dannelse. Det er nok ikke lige de
ord, en gennemsnitlig højskoleelev ville bruge, hvis han eller hun skulle sige noget
SQLZEHHI½OYHEJHIVIWL NWOSPISTLSPH1IRRoVQERQVOIV
 at de har fået deres verdensbillede forstyrret
 at de er blevet udfordret på holdninger og handlinger
 har fået opbygget en social kapital til gavn for fællesskabet
 at de ikke blot har lært at knytte bånd til de nære, men også at bygge bro til
en større verden
 har fået rygrad til at sige til og fra
så har vi på Silkeborg Højskole nået noget af det, vi gerne ville.
FDF og Silkeborg Højskole
Igennem det sidste halve år har højskolens bestyrelse sat fokus på forholdet
mellem landsforbundet og højskolen. Ønsket er, at FDF og skolerne, både højskole
og efterskolerne, tænkes som en fælles enhed, hvor gensidigheden styrker både
PERHWJSVFYRHSKWOSPIVSKLZSVFIKKITEVXIV½RHIVHIXZMKXMKXEXJEWXLSPHISK
udvikle en fælles samtale, hvor alle parter får gevinst ud af samarbejdet.
I drøftelserne har bl.a. følgende emner været til debat:
 FDFs skoler kan danne fysiske rammer og være ”kraftcentre” for landsdelene
og landsdelenes lederuddannelse
 FDFs skoler kan evt. også være fysisk ramme for forbundssekretærernes
arbejdssted samt kollegialt arbejdsfællesskab, hvor lærere og sekretærer
tænker hinanden som kollegaer
 FDFs landsmøde kan danne ramme om en egentlig dialog mellem
landsforbund og skoler om gensidig udvikling
 FDFs skoler kan være et naturligt uddannelsessted for landsforbundets ledere.
Fra Silkeborg Højskoles side er vi optaget af, at forholdet mellem landsforbundet
og højskolen fortsat må være levende og i udvikling.Vi har allerede en række
betydningsfulde samarbejdsprojekter mellem højskole og forbund. I de kommende
år kunne der godt være behov for at udnytte de ressourcer og kompetencer, FDF
og højskolen hver især har, til skabelse af ekstra synergi i FDF og skolerne som
samlet enhed.
De bedste hilsener til FDFs landsmøde.
Helga og Carsten Kolby Kristiansen,
Forstandere
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Bilag til punkt 4
Økonomi
Punkt 4.1. Landsforbundets regnskaber 2008 og 2009
6IZMHIVIHIVIKRWOEFIV½RHIWMWVWOMPXLJXI
Punkt 4.2. Orientering om regnskaberne 2008 og 2009 for
55° Nord
Punkt 4.3. Orientering om regnskab for Holger og Carla Tornøes
Fond 2008 og 2009
6IZMHIVIHIVIKRWOEFIV½RHIWMWVWOMPXLJXI

Bilag til punkt 5
Handlingsplanen 2011-2012
Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplanen 2011-2012
Bilag: Særudgivelse, udgivet september 2010
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Bilag til punkt 6
Projekt-FDF
Bilag til punkt 6.1
Forslag om etablering af fritidsklubber i FDF
Forslag stillet af hovedbestyrelsen.
Forslagets ordlyd:
Landsforbundet iværksætter arbejdet med at oprette fritidsklubber med særlig
fokus på natur og friluftsliv. Klubberne er professionelt drevet. Målet er at FDF i
2015 har 5 fungerende klubtilbud, hvor 300 børn har eller har haft tilknytning.
Motivation af forslaget:
1SXMZEXMSR½RHIWMFIVIXRMRKWLJXIXYHWIRHXXMPEPPIOVIHWIWITXIQFIV
Bilag til punkt 6.2
Forslag om etablering af familiearbejde i FDF
Forslag stillet af hovedbestyrelsen.
Forslagets ordlyd:
Landsforbundet igangsætter fra sommeren 2011 et nyt tilbyd til familier. Målet er
at FDF i løbet af 2015 tager imod 1.000 familier på lejre og arrangementer.
Motivation af forslaget:
1SXMZEXMSR½RHIWMFIVIXRMRKWLJXIXYHWIRHXXMPEPPIOVIHWIWITXIQFIV

Bilag til punkt 7
Forslag om indførelse af ny forbundsskjorte
Forslag stillet af hovedbestyrelsen.
Forslagets ordlyd:
Hovedbestyrelsen iværksætter umiddelbart efter landsmødet produktionen og
salget af den nye forbundsskjorte i FDF.
Motivation af forslaget:
Der henvises til tekst- og billedmateriale side 8-9 i særudgivelsen udsendt til
samtlige kredse i september 2010.
Ud over de i udgivelsen nævnte detaljer og kendetegn for forbundsskjorten, er
følgende gældende for forslaget:
 Forbundsskjortens farve er Pantone 18-4027, navnet er Moonlight Blue.
 Gældende for alle voksenstørrelser vil det være muligt at købe udgave med
eller uden mærketavlen, tiltænkt repræsentationsbrug.
 Forbundsskjorten produceres og sælges af 55° Nord.
 Forbundsskjorten forventes at kunne være klar til salg medio marts 2011.
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Bilag til punkt 8
Forslag om indførelse af event-medlemskaber i FDF
Forslag stillet af hovedbestyrelsen.
Forslagets ordlyd:
Landsforbundet indfører i 2011 et eventmedlemskab som et supplement til det
nuværende medlemskab. Eventmedlemsskabet skal være tilgængeligt ifm. FDF
Landslejr 2011, og skal herefter køre som en forsøgsordning i FDF.
Der gøres status ved landsmødet i 2012. Der udarbejdes en endelig
evalueringsrapport med deadline den 1. marts 2014. Hovedbestyrelsen tager
på baggrund heraf beslutning om, hvorvidt ordningen skal være permanent, og
fremlægger i givet fald et forslag til ændringer på Landsmødet i 2014.
Motivation af forslaget:
Landsmødet i 2008 besluttede at igangsætte et arbejde med nye medlems- og
organisationsformer i FDF. Der er gennem et udvalgsarbejde i perioden drøftet og
TIKIXTo¾IVIQYPMKIXMPXEKQIHLSZIHFIWX]VIPWIR*(*WOEPEVFINHIJSVEXWOEFI
nye medlemsformer og nye medlemskaber. Medlemskaber, som kan være indgange
XMPIX¾IVWMHIX*(*IRHMHEKLZSV¾IVIQIHPIQQIVQ HIV*(*MIRFVIHIVI
medlemsmæssig forstand.
Nye medlemskaber skal være rettet mod både ikke-FDFere (nye målgrupper)
eller mod løst koblede FDFere (ikke-medlemmer), som i dag er tilknyttet
organisationen, men ikke formelt er medlem af FDF. Disse to målgrupper skal
således bidrage positivt på FDFs medlemsudvikling.
Medlemskaberne skal søge videst muligt at indbefatte de personer eller de
situationer, hvor vi i dag ikke har et reelt tilbud om medlemskab. Dermed opnås
en reel tilknytning til FDF, og vi styrker muligheden for at kommunikere med disse
målgrupper. Dette kunne et event- eller et årsmedlemskab medvirke til.
Et event-medlemskab skal skrues sammen således, at det både er en gevinst for
landsforbundet ift. medlemsopgørelsen, men også opleves som en økonomisk
gevinst for de kredse eller projekter, hvortil det tilbydes. Selve kontingentsatsen
skal være lav, således at medlemskabet opleves attraktivt for kortvarig eller løs
medlemstilknytning.
Event-medlemskabet skal til hver en tid sikre at overholde de formelle og
demokratiske krav til medlemskaber i foreninger, således at lovgivningen
overholdes, og at de dermed udløser tilskudskroner.
Der udarbejdes en midtvejs statusrapport til Landsmødet i 2012, hvor effekten af
event-medlemskabet i FDF kortlægges.
Hovedbestyrelsen afsætter de nødvendige ressourcer til indkøringen af et eventmedlemskab, herunder tilpasning af de administrative systemer og arbejdsgange
samt de medarbejderressourcer der skal anvendes.
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Bilag til punkt 9
Forslag om indførelse af alternative medlemskaber i FDF
Forslag stillet af FDF Utterslev.
Forslagets ordlyd:
Landsforbundet tager initiativ til at kortlægge mulighederne for at indføre et eller
¾IVIEPXIVREXMZIQIHPIQWOEFIVToOVIHWRMZIEY(IVJVIQPKKIWIRVETTSVXQIH
anbefalinger til hovedbestyrelsen frem mod næste landsmøde i 2012.
Motivation af forslaget:
Der skal arbejdes for at indføre et alternativt medlemskab, der udløser et nedsat
kontingent til landsforbundet. Medlemskabet er målrettet personer, der har
en løsere tilknytning til FDF i en kortere eller længere periode, og derfor ikke
benytter sig af de almindelige ydelser og tilbud fra landsforbundet, og som i dag
ikke formelt anføres som medlemmer af FDF.
Et kontingent til landsforbundet koster i 2010 kr. 300,- for alle medlemmer, uanset
alder og kredstilknytning. Kontingent er samlet set en stor post på kredsens
udgifter.
(EHIVMHEKOYR½RHIWqRX]TIQIHPIQWOEFRIQPMKJYPHXQIHPIQWOEFLEV
mange kredse en praksis for at udmelde medlemmer, der ikke deltager aktivt
i kredsarbejdet og derfor ikke betaler kontingent – måske for at minimere
regningen til landsforbundet, hvis udgiften ikke dækkes lokalt. Dette selvom de
pågældende medlemmer måske stadig har, eller ønsker at have, en tilknytning til
FDF eller den lokale kreds. Nogle kredse vælger måske at bevare medlemmernes
tilknytning via en støtteforening, en forældrekreds eller andet, der ikke indgår i
indberetningen til landsforbundet. Andre kredse igen vælger at betale regningen
til landsforbundet uden at have dækning for beløbet. Men samlet set er der en
sandsynlighed for, at FDFs medlemstal holdes kunstigt lavt.
Vi mener, at der kan være en både økonomisk og praktisk fordel i at indføre et
B-medlemsskab/støttemedlemsskab/passivt medlemsskab, der udløser et lavere
kontingent til landsforbundet. Økonomisk fordi der med den nuværende praksis
kan være fuldt berettigede tilskudsmidler, der går tabt, og praktisk for kredsene,
fordi de kan tilknytte medlemmer i yderkredsen, der måske ellers ville melde sig
helt ud ved kravet om et fuldt kontingent.
Et alternativt medlemskab på kredsniveau kan være målrettet lejrtanter,
seniorkursus-seniorer uden daglig tilknytning, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer
EJQIRMKLIHWVoHIXQIHPIQQIVToIJXIVWOSPIJVE¾]XXIHIQIHPIQQIVXMHPMKIVI
ledere, løst tilknyttede ledere, forældre, børn der ikke kommer til ugentlige møder
på grund af andre fritidsinteresser, lederbørn, mindre søskende mm.
(IVIVHSK¾IVIJSVLSPHHIVJ VWXWOEPEJHOOIW
Rettigheder: Hvad skal man have adgang til af fælles goder? En tidligere leder vil
måske gerne beholde sin FDF-emailadresse og modtage FDF LEDEREN for at
holde sig orienteret, og en senior på efterskole vil stadig gerne på seniorkursus.
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OSRSQM,ZSVWXSVIRERHIPEJHIRYZVIRHIQIHPIQQIVVMWMOIVIVZMEX¾]XXI
over på alternative medlemskaber, og hvornår går det lige op med nye medlemmer
med deraf følgende tipstilskud?
/SRXVSPLZSVHERQEROERWMOVIEXOVIHWIRIMOOIOYRWXMKX¾]XXIVQIHPIQQIVSZIV
på alternative medlemskaber? Det må kunne løses i Carla, hvis kontingentet er
fulgt af kvittering.
Tilknytning: Det alternative medlemskab skal som udgangspunkt tilknyttes
kredsen. Men skal det også være muligt at melde sig ind som støttemedlem under
landsforbundet? Det kan være interessant for aktive FDFere uden tilknytning til en
kreds.
For at kortlægge alt dette skal der i første omgang afsættes ressourcer til at
afdække mulighederne. Alternative medlemskaber skal kun indføres, hvis det kan
ske, uden at det samlet set bliver en udgift for landsforbundet.
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Bilag til punkt 10
Forslag om at afholde landslejr hvert 4. år
Forslag stillet af FDF Korsør.
Forslagets ordlyd:
Intervallet mellem landslejre ændres til hvert 4. år, således at førstkommende
landslejr efter FDF Landslejr 2011 afholdes i 2015.Ved landsmødet i 2016
fremlægger hovedbestyrelsen en evaluering af den ændrede frekvens inden
beslutning om afholdelse af landslejr i 2019.
Motivation af forslaget:
Ved at mindske intervallet mellem landslejre vil FDF oftere kunne skabe en
synergieffekt af de mange kræfter, der forenes i det mål at skabe en stor oplevelse
for alle deltagerne, og dermed i højere grad drage fordel af en landslejr som
begyndelse til en ny periode.
Landslejre er FDFs største samarbejdsprojekt.Ved hvert 4. år at have et meget
klart mål for arbejdet styrkes samarbejdet i netværk og landsdele. Også blandt
FDFere, der ikke i det almindelige FDF-arbejde ser interesser i samarbejde.
Synergien gøres synlig, og sammenblandingen af kompetencer sikrer nye ideer og
kvalitet i hver eneste landslejr.
Landslejre sikrer enkle og klare mål for i hvert fald et års tid for de deltagende
børn, der måske ikke altid forstår handlingsplaner og visioner, men fokuserer
på dagligdag og den nære fremtid. Landslejre sikrer synlighed. Både lokalt, hvor
den synlige kreds kan bygge videre på det daglige arbejde og knytte tråde
mellem den enkelte kreds og den store sammenhæng. Men også nationalt hvor
landsforbundet kan skabe tråde mellem et engageret, aktivt børnearbejde og
alle de samarbejdsparter, der har en aktie i Landsforbundet Frivilligt Drenge- og
Pige-Forbund, FDF. Landslejre sikrer Sletten en sikker indtægt til udvikling og
investeringer i faciliteter.
Forslaget er udgiftsneutralt for landsforbundet, da udgifterne betales af deltagere
og kredse.
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Bilag til punkt 11
Forslag om udarbejdelse af retningslinjer for mødet mellem børn
og voksne i FDF på de sociale medier
Forslag stillet af landsdelsledelsen for FDF Landsdel 8.
Forslagets ordlyd:
FDFs grundlov D stk. 7 har i dag følgende ordlyd:
7. Alle kredse skal udarbejde samværsregler, der sikrer, at børn og unge
ikke udsættes for seksuelle eller andre krænkende handlinger i FDF. Disse
samværsregler skal være alle ledere bekendt og være let tilgængelige for kredsens
medlemmer, forældre og relevante andre.”
Dette ændres til:
7.a Alle kredse skal udarbejde samværsregler, der sikrer, at børn og unge
ikke udsættes for seksuelle eller andre krænkende handlinger i FDF. Disse
samværsregler skal også omfatte retningslinjer for lederes kontakt med børn og
unge, der er medlemmer af FDF, på internettet.
7.b Kredsens samværsregler skal være alle ledere bekendt og være let tilgængelige
for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante.
Motivation af forslaget:
Mange børn og unge bruger i dag de sociale medier på internettet, som fx.
Facebook eller Twitter, med den største selvfølge og ofte også mere eller mindre
uafhængigt af deres forældre. Dette giver børne- og ungdomsorganisationer,
skoler, fritidsklubber o.l. nogle alternative kontaktkanaler direkte til børnene,
hvilket både skaber muligheder, men også risici. Da denne udvikling, hvorved børn
og unge opnår selvstændige kommunikationskanaler via internettet, under ingen
omstændigheder er midlertidig eller kortvarig, er det derfor nødvendigt grundigt
at overveje, hvordan disse medier bør gribes an.
Derfor foreslås det, at det fordres af kredsene at udarbejde ”samværsregler” for
lederes kontakt med børn og unge på disse sociale medier. F.eks. er det værd at
overveje, hvornår en leder må være ”ven” med et barn på Facebook.
Mange tanker ligger bag forslaget, men vigtigst er,
 at udviklingen og brugen af sociale medier er en generel og naturlig udvikling i
og af samfundet,
 at børn og unge i dag bruger disse medier aktivt og selvstændigt allerede fra
en tidlig alder,
 at disse medier skaber nye og unikke muligheder for at møde børn og unge
på disses præmisser,
 at brugen af disse medier derfor allerede er reguleret i f.eks, mange
erhvervsmæssige sammenhænge samt på mange skoler, i mange fritidsklubber

SKM¾IVIHIPIEJJSVIRMRKWPMZIX
 at brugen af disse medier ikke bør umuliggøres, så et åbent og direkte møde
med børn og unge besværliggøres,-
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at disse medier dog samtidig også indeholder risici bl.a. i form af utilsigtet
og uønsket informationsdeling, f.eks. af private billeder; muligheder for
misbrug; misforståelser mellem f.eks. forældre og ledere eller misforståelser
mellem børn/unge og ledere,
at det derfor er nødvendigt i en organisation, der har som sit opdrag at agere
tæt med børn og unge, at tage stilling til, hvorledes man vil benytte sig af
netop disse medier.

Med andre ord har børn og unges ageren på internettet i dag nået et sådant
niveau, at det er nødvendigt som børne- og ungdomsorganisation at overveje,
hvorledes denne ageren, der ofte inkluderer direkte kontakt til f.eks. FDF-ledere
uden om forældre, bør håndteres. Da kontakt til børn uden om forældre kan
ZVIIROMPHIXMPFoHITVSFPIQIVSKQMWJSVWXoIPWIVIVIRHI½RMXMSREJIREVX
”samværsregler” på internettet derfor en nødvendighed.
Det centrale er dog ikke det materielle indhold af disse ”virtuelle samværsregler”,
QIRQIVIHIXJEOXYQEXWPMKIVIKPIVJEOXMWO½RHIW7MKREPZVHMIREJHMWWIVIKPIVZMP
nemlig ofte være af større værdi for den enkelte kreds, end det faktiske indhold af
reglerne.
Da kredsene samtidig oplever forskellige virkeligheder i børnenes og de unges
brug af de sociale medier på internettet, er det således en åben mulighed,
at kredsene tager forskellige tilgange og vedtager forskellige ”virtuelle
samværsregler”, alt efter temperament. Dette er i og for sig intet problem –
problemet er snarere der, hvor man endnu ikke har diskuteret og taget stilling til
dette emne.
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Bilag til punkt 12
Forslag om afskaffelse af kønskvotering i forbindelse med valg til
hovedbestyrelsen
Forslag stillet af FDF Århus 4, FDF Åbyhøj og landsdelsledelsen for
FDF Landsdel 8.
Forslagets ordlyd:
Afskaffelse af kønskvoteringen kræver en ændring af FDFs grundlov.
Forslaget lyder derfor:
Grundlovens § 16 stk. 1 pkt. a har i dag følgende ordlyd:
Hovedbestyrelsen består af: a. 11 valgte medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være
kvinder og mindst 4 mænd, valgt af landsmødet.
Dette ændres til:
Hovedbestyrelsen består af: a. 11 valgte medlemmer valgt af landsmødet
Grundlovens § 16 stk. 3 ændres fra:
De under 1 a nævnte medlemmer vælges for en periode af 4 år, således at der ved
hvert ordinært landsmøde afgår henholdsvis 6 og 5 medlemmer, i hver valggruppe
mindst 2 kvinder og 2 mænd.
Dette ændres til:
De under 1 a nævnte medlemmer vælges for en periode af 4 år, således at der ved
hvert ordinært landsmøde afgår henholdsvis 6 og 5 medlemmer.
Samtidig foretages der konsekvensrettelser i forbundsvedtægterne – nærmere
betegnet:
4YROX.FRHVIWWoZEPKIXJVIQSZIVOYRLEVqRZEPKVYRHI0MKIPIHIWJNIVRIW
henvisningen til de to valgrunder i punkt J1c.
Den nuværende ordlyd af punkt J1b og J1c er:
b.Valget foregår i 2 valgrunder. I første valgrunde er de 2 kvinder og de 2 mænd,
der har opnået de højeste stemmetal blandt henholdsvis de kvindelige og de
mandlige kandidater valgt. I anden valgrunde deltager de kandidater, der ikke blev
valgt i første valgrunde. De(n) kandidat(er), der opnår det højeste stemmetal, er
ZEPKX:EPKIXWOIVZIHWOVMJXPMKEJWXIQRMRKSKEJK VIWZIHEPQMRHIPMKWXIQQI¾IVLIH
,ZMWXSIPPIV¾IVIOERHMHEXIVSTRoVWEQQIWXIQQIXEPXMPHIRTPEHWHIVFIWXXIW
med det laveste stemmetal, foretages nyt valg blandt disse.Ved afstemningen skal
der i hver valgrunde afgives stemmer svarende til det antal kandidater, der skal
vælges.
c. De kandidater der ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, er indtil
næste landsmøde suppleanter for henholdsvis de mandlige og kvindelige
hovedbestyrelsesmedlemmer i den rækkefølge, som stemmetallene i anden
valgrunde viser. Såfremt en suppleant indkaldes til hovedbestyrelsen, sker det for
det udtrædende hovedbestyrelsesmedlems resterende valgperiode.
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Disse ændres til:
F:EPKIXJSVIKoVMqRZEPKVYRHI(IOERHMHEXIVHIVSTRoVHIXL NIWXI
stemmetal, er valgt.Valget sker ved skriftlig afstemning, og afgøres ved almindelig
WXIQQI¾IVLIH,ZMWXSIPPIV¾IVIOERHMHEXIVSTRoVWEQQIWXIQQIXEPXMPHIR
plads, der besættes med det laveste stemmetal, foretages nyt valg blandt disse.Ved
afstemningen skal der afgives stemmer svarende til det antal kandidater, der
skal vælges.
c. De kandidater, der ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, er indtil næste
landsmøde suppleanter i den rækkefølge, som stemmetallene viser. Såfremt
en suppleant indkaldes til hovedbestyrelsen, sker det for det udtrædende
hovedbestyrelsesmedlems resterende valgperiode.
Motivation af forslaget:
Kønskvoteringen blev indført ved sammenlægning af FDF og FPF, og opstod ud
fra denne historiske kontekst. I 2010, 36 år efter, er denne regel ikke garant for,
at FDF får den bedste hovedbestyrelse, måske snarere tværtimod. Medlemmer af
hovedbestyrelsen bør være de bedste kandidater uanset deres tilhørsforhold til
PERHWHIPIVLZIVZKISKVE½O RIPPIVERHIX
Vi ønsker os ikke en hovedbestyrelse med kraftig overvægt af hverken mænd eller
OZMRHIV¯PMKIWoPMHXWSQZM½RHIVHIX RWOIPMKXQIHIRLSZIHFIWX]VIPWIQIHIR
kraftig overvægt af fx jyder, skolelærere etc.Vi mener, at kandidater skal vælges på
HIVIWOZEPM½OEXMSRIVSKHIVIWZMWMSRIVJSV*(*(IQRHSKOZMRHIVHIVWXMPPIVST
må alle indgå i en ligelig valgkamp på samme vilkår uanset deres køn.
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Bilag til punkt 13
Forslag om at bibeholde stofmærkerne i FDF
Forslag stillet af FDF Brøndbyvester, FDF Hendriksholm, FDF Ishøj, FDF Glostrup
og FDF Islev.
Forslagets ordlyd:
Vi vil bibeholde de nuværende stofmærker, men med den ændring at de er
klasseløse, og at de har numre som gør, at man kan stige i graderne.
Motivation af forslaget:
Den nye mærkestruktur ser vi en god fremtid i. Det at de er klasseløse, og at man
kan stige i graderne gennem FDF-arbejdet.Vi mener, at vi bør bibeholde den gamle
form af stofmærker, da vi ikke tror, at de nye mærker holder i længden.
Årsagen til at vi gerne vil beholde stofmærkerne er, at vi ser meget store
YHJSVHVMRKIVMHIR]IQIXEP½KYVIV(IIVYXVSPMKXYRKIEXVIRHIVYRHXQIHSKWOEP
man til at tage skjorten af hver gang man skal lege eller klatre, så ser vi det som
ligegyldigt overhovedet at have en skjorte, da det er skjorten, der viser hvem vi er,
og at vi er til FDF.
Samtidig har vi ikke hørt om, at de er blevet testet af på en gruppe pilte, for at se
om de kan blive siddende på skjorten, ved hjælp af de nye elastikker og knapper.
Hvordan bliver de efter jævnligt at komme i vaskemaskinen og evt. tørretumbler?
Vi mener også at de nye mærker at for dyre at fremstille, og derved bliver det en
meget dyr udgift for de enkelte kredse at tage mærker med ungerne, som ellers er
en af vores helt store kerne aktiviteter.
Derfor mener vi, at vi skal have stofmærker, de er lettere og giver mere farve og
liv til skjorten.
Mærkerne skal ikke være dyrere end de nuværende stofmærker.
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Bilag til punkt 14
Forslag om tilpasning af ny mærkestruktur
Forslag stillet af landsdelsledelsen for FDF Landsdel 4.
Forslagets ordlyd:
Det nye forslag til mærker i FDF tilpasses, så alle børnemærker er opdelt i klasser
– på den måde skal et medlem, der begynder som væbner, ikke starte med at tage
et puslingemærke.
(IWYHIRIVWXEXXIWHIWTIGM½OOIOVEZEJIRVOOIKSHIJSVWPEKSKWTRHIRHISK
gerne nytænkende - aktiviteter.
Motivation af forslaget:
På sidste landsmøde vedtog vi en handlingsplan, der under punktet ”det gode
møde” fastsatte, at landsforbundet bl.a. skulle udarbejde ”nye mærkeforslag”.
Det kom som lidt af et chok, da vi i FDF LEDEREN kunne læse, at der arbejdes
med en grundlæggende mærkereform – var det virkelig det, vi stemte for?
(IXR]IJSVWPEKXMPQVOIVMRHILSPHIV¾IVIWTRHIRHIXMPXEKQIRZMWIVSKWo
XSWXSVITVSFPIQIVHIVM(IPWQERKPIVHIVLIPXHIR]ISKKSHIQ HIMHqIVM
VIPEXMSRXMPQVOIVRIWSQZEVHIRSTVMRHIPMKMHqQIHEXZIHXEKITYROXIXSK
HIPWJV]KXIVZMEXHIRR]IRMZIEYHIPMRKSKHIWTIGM½OOIOVEZToWMKXZMP HIPKKI
fællesskabsfølelsen i aktiviteterne. I fremtiden kan man være dårlig til FDF.
Vi ser et stort problem i, at forslaget til den nye mærkestruktur så entydigt
fokuserer på konkrete og målbare færdigheder. Naturligvis må børnene/de unge
gerne opnå en række konkrete færdigheder i FDF, men det er altså kun en lille del
af vores værdigrundlag.Ved at landsforbundet sætter så meget fokus på mærker og
tilmed lancerer det under overskriften ”Det gode møde” i handlingsplanen, vil det
naturligt komme til at fylde meget i kredsene.
Vi ser, det vi laver i FDF, som havende en meget større værdi end konkrete
færdigheder – hos os er det mødet mellem barnet, den voksne og evangeliet, der
er i centrum; aktiviteterne er ”kun” hjælpemidler dertil. Spiller man fodbold eller
håndbold, holder man hurtigt op, hvis man ikke er god til det. Sådan er det ikke
i FDF - for hvad er det, man skal være god til? Her er det meget større og mere
grundlæggende værdier, der er på spil, og den enkelte har værdi i sig selv. Det
er vi bange for, at FDF vil miste med et snævert syn på færdigheder samt klare
beskrivelser af krav til at opnå en bestemt graduering. De mere umålbare ting og
det at gøre et forsøg, vil ikke blive belønnet – og det vil gå ud over en lang række
børn, der naturligt vil komme til at fokusere på at opnå en perle med et højere tal
på.
Et af kravene til 5. grad af bålaktiviteter er, at ”kunne hugge et helt stykke brænde,
der er mindst 10 cm i diameter og 30 cm langt, ned i stykker, der er så små, at de
OEROSQQIMKIRRIQLYPPIXMIRôPXVWSHEZERHW¾EWOI YHIRFYRH ²
Som vi husker debatten fra sidste landsmøde, skulle de ”nye mærkeforslag” være
med til at udvikle ”Det gode møde”. Som fx ovenstående krav til et mærke viser,
er der desværre ikke produceret særligt meget nyt og spændende arbejdsmateriale
til kredsene til brug ved mærkerne – der er blot opstillet en lang række krav. Er
det virkelig ”Det gode møde”? Vi er naturligvis helt bekendte med, at der
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IVYHEVFINHIXIRVOOIR]ISKWTRHIRHIQ HIMHqIVEJ*(*0ERHWHIPQIR
kravene til de nye mærker lægger jo netop ikke op til at bruge disse.
Sat lidt på spidsen er vi ved at ændre formålet med FDF, fra at være et møde
mellem børn/unge og voksne med et budskab, til at vi skal fokusere på og
dygtiggøre os i spejderaktiviteter.
Som vi forstår forslaget til det nye koncept, vil børnene kunne arbejde med
samme gren på forskellige niveauer – fx vil nogle på en weekendtur kunne arbejde
med bålaktiviteter til 5. grad, mens andre kun er nået til 3. grad, måske fordi de
er nye i kredsen. På den måde går vi fra et system, hvor det i dag i stor grad er
en fællesskabsopgave at tage mærker på en klasse, over til at det bliver meget
individuelt. Tager væbnerklassen med det nuværende system et bålmærke, vil alle
typisk arbejde med de samme aktiviteter og være fælles om dem, mens det (som
vi læser det) i det nye system vil være opdelt efter, om man dels har været med
i lang tid, og dels hvor god man har været – nogen ville skulle øve sig i at ”lave
marmeladetætte snobrød”, mens andre er nået til ”optænding med fyrsvamp”.
Vi går altså her væk fra at aktiviteterne er fælles for alle, hvilket vi mener, er
problematisk for fællesskabet i FDF.
Vi frygter, at dette mærkeforslag over tid vil reducerer alle de gode ting, der ligger i
fx at lave bålmad sammen på en lejr, til et simpelt tal børnene kan hænge på ærmet
– og det vil altså være et værditab for FDF af rang. Grunden til at vi laver snobrød,
er jo ikke, at det er en god færdighed – vi lægger jo netop meget mere i det.
Endelig risikerer vi nemt, at FDF på de ældre klassetrin bliver ekskluderende – det
er svært at komme som nyt medlem som 13-årig og skulle starte helt fra bunden
med alle mærkerne…
Forslaget har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens.
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Bilag til punkt 15
Forslag om revision af det nye mærkekoncept frem mod
landmødet i 2012
Forslag stillet af ungdomsrepræsentanterne fra FDF Landsdel 1.
Forslagets ordlyd:
Den nye mærkestruktur skal revideres eller helt laves om.
Det nye forslag skal til afstemning på landsmødet i 2012.
Motivation af forslaget
Vi synes, at det nye mærkesystem er en stor omvæltning i FDF, og at denne omvæltning kommer til at have effekt langt ud i fremtiden. Derfor er det en vigtig sag.
Det er en radikal omstrukturering af vores nuværende mærkestruktur, da både
udformningen og gradueringssystemet bliver lavet meget om. I og med at det
vil have så stor effekt, og at det er så stor en omvæltning, mener vi, at det skal
godkendes eller afvises (helt, eller med henblik på ændringer) på landsmødet i
2012, ligesom det gøres med den nye skjorte. Som der står beskrevet i handlingsplanen 2009-2010 ”Det gode møde” så er det ”nye mærkeforslag” som skulle
udvikles. Da der er brugt ordet forslag, og da det ikke er vedtaget mere endeligt
end det, mener vi, at det med rette skal tages op for hele FDF, og ikke kun for
hovedbestyrelsen.
Derudover synes vi, at det nye mærkesystem ikke er optimalt.
Her er der to aspekter: Den fysiske udformning og det pædagogiske system.
Den fysiske udformning mener vi ikke er god, da mærkerne for det første sætter
en grænse for hvor mange man kan have på ærmet. Det er ikke som sådan muligt
at gå ud over mærkepladen. For det andet vil der være en sikkerhedsrisiko, i og
med vi er så aktive i FDF. Til mærkernes forsvar siges det, at det er det samme som
ORETTIVQIRLIVIVEPXWoZWIRXPMK¾IVIWMHHIRHIWEQQIRIRHOYRIRIROIPXORET
og derfor mener vi også det vil være det mere farligt, hvis man fx faldt ned på dem,
IPPIVERHVI½OIREVQMLSZIHIX(IVYHSZIVZMPTVMWIRZVIZWIRXPMKL NIVIIRH
den er i dag, og i så fald vil nogle kredse så være nødsaget til at vælge mellem at
tage færre mærker, eller sætte at kontingentet op.
Det pædagogiske system. Her mener vi, at der bør være noget
inspirationsmateriale (lidt ligesom vi har i dag), så lederen både kan blive inspireret,
men også vide nogenlunde hvad mærket handler om, og på hvilket niveau. Dog
QIRIVZMMOOIEXQERWOEPOPEVIWTIGM½OOIOVEZHEQERWoJSVXPPIVLZIQHIVIV
gode og hvem der er dårlige. Dog kan der laves nogle ledermærker, hvor der godt
QoZVIWTIGM½OOIOVEZToWoHIXSKWoYHJSVHVIVPIHIVIR
Derfor synes vi, at det nye mærkeforslag skal revideres, og hvis det ikke er muligt,
laves helt om. Derefter skal det nye forslag præsenteres på landsmødet i 2012.
Det vil koste noget at revidere de nye mærker. Dels driften af udvalget samt
udviklingen af de nye mærker. Derudover dækning af udvalgsarbejdet forbundet
med konceptudviklingen fra 2009-2010.
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Bilag til punkt 16
Forslag om tildeling af taleret på FDFs landsmøder til
udvalgsformænd
Forslag stillet af FDF Ledøje-Smørum, FDF Gevninge, FDF Kirke Værløse,
FDF K 27, FDF Måløv og FDF Tårnby.
Forslagets ordlyd:
Nuværende tekst fra FDFs grundlov § 17 stk. 1 pkt. d:
Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg
til hovedbestyrelsen samt landsforbundets sekretærer, øvrige ansatte samt 1
repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler.
Dette ændres til:
Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg
til hovedbestyrelsen samt landsforbundets sekretærer, øvrige ansatte og
udvalgsformænd, samt 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler.
Motivation af forslaget:
Formænd for FDFs udvalg forventes at repræsentere deres udvalg på landsmødet
som observatører, og har derved ingen tale- eller stemmeret.
Formænd for FDFs udvalg samarbejder med hovedbestyrelsen, staben og lederne
ude i kredsene, og har derfor en bred og indgående viden om, hvad der rører sig
i landsforbundet. De besidder sammen med deres udvalg, en ekspertise inden for
HIVIWJIPXSKZMPHIVJSVML NKVEHOYRRIFMHVEKIXMPIROZEPM½GIVIXSKOSRWXVYOXMZ
debat.

Bilag til punkt 17
Forslag om at gennemføre et serviceeftersyn på landsforbundets
opgaver
Forslag stillet af landsdelsledelsen for FDF Landsdel 6.
Forslagets ordlyd:
A. hovedbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra
hovedbestyrelsen, staben, mindst tre forskellige landsdele, samt mindst to frivillige
herudover, der inden landsmødet i 2012 har til opgave at:
1) kortlægge samtlige opgaver, engagementer, repræsentationer, kurser, projekter,
lejre og alt andet, der foregår som opgaver på landsforbundsplan og som enten
løses af hovedbestyrelse, staben, kontor eller frivillige i FDF.
2) opstille kriterier for en vurdering af samtlige opgaver under punkt 1, således at
opgaverne vurderes i lyset af kriterier som fx: a) relevans i 2010, b) indsats i forhold til udbytte, herunder også det økonomiske aspekt, c) mulighederne for fremSZIVEX½RHIJVMZMPPMKIXMPEXP WIHIRToKPHIRHISTKEZIH ZVHMIREJEXZMHIVIJ VI
netop denne opgave i FDF fremover og e) kan opgaven slet og ret undværes.
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3) komme med en rapport til hovedbestyrelsen på baggrund af vurderingerne
under punkt 2, over hvilke opgaver det vil være relevant og naturligt at fortsætte
med i fremtidens FDF, hvilke der kan være tvivl om, og hvilke det vil være oplagt,
at hovedbestyrelsen tager en grundig overvejelse af, hvorvidt disse opgaver fortsat
skal udføres af landsforbundet.
B. Hovedbestyrelsen fremlægger inden landsmødet i 2012 den samlede rapport fra
arbejdsgruppen, hovedbestyrelsens egne vurderinger og beslutninger på baggrund
af rapporten, samt lægger op til en debat om rapporten og beslutningerne på
landsmødet.
Motivation af forslaget:
Det fantastiske ved FDF er, at stort set alt kan lade sig gøre og alt er muligt. Rigtig
mange tanker og ideer er blevet til virkelighed, og rigtig mange af dem eksisterer
den dag i dag, som opgaver der bliver varetaget af landsforbundet. Det være sig af
hovedbestyrelse, stab, kontor, udvalg, arbejdsgrupper eller enkelte frivillige.
Mange af tingene er blevet til noget, mens der har været fremgang i FDF, både i
JSVQEJ¾IVIQIHPIQQIVSKEJQERKIJVMZMPPMKIHIV RWOIHIEXToXEKIWMKHMWWI
opgaver. Andre ting er kommet til i de senere år, hvor det har gået knap så godt.
Men sjældent er der nogen, der har taget stilling til, om de mange opgaver på
landsforbundsplan nu også er de rigtige at løse i FDF anno 2010.
Vi tror i FDF Landsdel 6, at det er afgørende for FDF, at vi tør tage en vurdering af,
om alt det vi i dag laver på landsplan, harmonerer med FDF anno 2010 og med det
antal af frivillige, ansatte og de ressourcer, FDF i det hele taget har til rådighed.Vi
har som udgangspunkt en tro på, at mange opgaver kan skæres væk, og at FDF vil
have godt af at disse opgaver blev skåret væk, men vi vil bestemt ikke have noget
imod at have taget fejl.
Omkostningen anslås at være økonomien for drift af en arbejdsgruppe, der
arbejder 1! - 2 år. Økonomien kan komme fra FDFs budget suppleret med
organisationsudviklingsmidler fra DUF’s IS-pulje.
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Bilag til punkt 18
Forslag om ændring af FDFs grundlov og forbundsvedtægter
Forslag stillet af hovedbestyrelsen.
Forslaget ordlyd:
§1 Navn
Nuværende tekst:
Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.
Dette ændres til:
Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.
Landsforbundet har hjemsted i Københavns kommune.
§20 Landsforbundets opløsning
Nuværende tekst:
stk 2. Såfremt landsmødet beslutter at opløse landsforbundet, skal landsforbundets
formue og ejendele tilfalde kristeligt ungdomsarbejde efter landsmødets
bestemmelse.
Dette ændres:
stk 2. Såfremt landsmødet beslutter at opløse landsforbundet, skal
landsforbundets formue og ejendele tilfalde almenvelgørende kristeligt
ungdomsarbejde hjemmehørende i Danmark, efter landsmødets bestemmelse.
Motivation af forslaget:
FDF er af SKAT godkendt som indsamlingsorganisation og kan derfor blive
kompenseret for købsmoms fx. ved byggerier, IT- og medieomkostninger samt ifm.
stævner og lejre.
I forbindelse med denne godkendelse er vi blevet bekendt med at der er mindre
forhold, som ikke formuleres tydeligt nok i vores nuværende grundlov.
For at undgå problemer med momskompensationen frem til 2012 hvor FDFs
grundlov skal fremlægges i en gennemrevideret form, indstiller hovedbestyrelsen
at vi allerede fra dette landsmøde retter disse to forhold, som altså handler om
at have angivet en hjemstedskommune samt at tydeliggøre at formuedelingen ved
forbundets opløsning tilfalder almenvelgørende kristeligt arbejde hjemmehørende i
Danmark mod idag alene kristeligt arbejde.
Her i ligger alene den forventning, der allerede er gældende i vores forståelse af
den oprindelige tekst og som i dag danner grundlag for alle de tilskud FDF i øvrigt
modtager fra offentlige midler, men som altså skal gøres mere præcis i forhold til
indsamlede midler.
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Bilag til punkt 19
Forslag om tildeling af taleret på FDFs landsmøde til FDFs interne
revisor
Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Ledøje-Smørum, FDF Egebjerg, FDF Hvalsø,
FDF Kirke Værløse, FDF Selsmose, FDF Skovlunde og FDF Ny Tolstrup.
Forslagets ordlyd:
Nuværende tekst fra FDFs grundlov § 17 stk. 1 pkt. d:
Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg til
Hovedbestyrelsen, samt landsforbundets sekretærer og øvrige ansatte, samt 1
repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler.
Dette ændres til:
Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret, kandidater på valg til
hovedbestyrelsen, den landsmødevalgte interne revisor samt landsforbundets
sekretærer og øvrige ansatte, samt 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede
skoler.
Motivation af forslaget:
Vi ønsker at FDFs interne revisor, valgt af landsmødet, får taleret på landsmødet.
Landsmødet vælger en intern revisor, der skal være bindeled mellem landsmødet,
kredsene og hovedbestyrelsen, og opgaven er bl.a., at holde øje med at
hovedbestyrelsen efterlever de ting som landsmødet vedtager.
Men som det er i dag, så har den interne revisor ikke taleret på landsmødet. Det
vil sige, at den interne revisor ingen mulighed har for at orientere landsmødet
om afvigelser eller særlige forhold, der kan være foregået siden sidste landsmøde.
Den eneste mulighed i dag er reelt, at få skrevet en særlig tekst i årsregnskabet,
men der kan være situationer, hvor det er mere hensigtsmæssigt at fremlægge det
mundtligt på landsmødet.

31

Bilag til punkt 20
Budget for 2011 og 2012
Herunder fastsættelse af kontingent for 2011 og 2012
Baggrund
Dette bilag vedrører budgetterne for hhv. 2011 og 2012 og redegør for de
væsentligste forhold, der indgår bagved tallene.
Indtægter
Kontingenter
Det er hovedbestyrelsens forslag, at der i hhv. 2011 og 2012 sker en
pristalsregulering af kontingentet, så det efter at have udgjort 300 kr. i 2010 øges
til i 2011 at udgøre 307,50 kr. pr. medlem og i 2012 at udgøre 315 kr. pr. medlem.
I lighed med tidligere, er kontingentet baseret på det senest opgjorte medlemstal,
der pr. 31. december 2009 udgør 23.175 medlemmer.
Som noget nyt i forhold til tidligere år, ønsker vi at ophøre med opkrævning for
abonnement på FDF LEDEREN, mod at der i stedet tilføjes et tillæg i kontingentet
vedrørende medier. Tillægget vil udgøre 50,- kr. for medlemmer over 18 år og
20,- kr. for medlemmer under 18 år. Baggrunden herfor er, at der samlet set vil
være penge at spare for kredsene, hvilket der vil blive redegjort nærmere for på
landsmødet.
Tilskud
På baggrund af udmeldinger fra DUF har vi i budgetterne foretaget en opjustering
af tilskud via Tipsloven, mens vi omvendt forventer en nedjustering af tilskud via
Folkeoplysningsloven på grundlag af udviklingen de seneste år.
En ny og forholdsvis væsentlig post i forhold til tidligere budgetår vedrører
posten gaver, arv og refusioner. Henrunder placeres den momskompensation,
som landsforbundet opnår på grundlag af vores status som organisation godkendt
efter Ligningslovens § 8a. Det betyder, at Landsforbundet har mulighed for at få
godtgjort en forholdsmæssig andel af vores momsomkostninger med enkelte
undtagelser. Da vi i 2011 afholder landslejr samt igangsætter en række projekter på
Sletten og Vork forventer vi en forholdsvis stor kompensation i 2011, mens der for
2012 forventes en kompensation på ”normalt” niveau.
Andre indtægter
Andre indtægter består primært i en forventet resultatandel fra 55° Nord, som
igennem nogle år nu har vist sig at være et økonomisk vellykket projekt. Når vi
forventer en resultatandel i både 2011 og 2012 på 600.000 kr. skyldes det, at der
udover FDF Landslejr 2011 også afholdes fælles korpslejr i 2012 med deltagelse af
bl.a. KFUM-Spejderne, hvor 55° Nord naturligvis også vil være repræsenteret.
Desuden forventer vi et mindre overskud for bl.a. FDF Landslejr 2011, som
sammen med andre stævner og lejre forventes at bidrage positivt med 100.000 kr.
i 2011 og 25.000 kr. i 2012.
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Omkostninger
Personaleomkostninger
Til trods for, at vi i landsforbundet oplever et fortsat fald i medlemstallet og
dermed reducerede indtægter, har vi for både 2011 og 2012 valgt at budgettere
med en stort set uændret normering af medarbejdere, ud fra en forventning om,
at det er et område som vil få særlig bevågenhed omkring HB-bordet henover den
næste 2-årige periode, hvor Kreds-FDF er sat på dagsordenen. Samtidig ønsker vi
i hovedbestyrelsen af efterleve vores udmelding om, at etableringen af Familie-FDF,
herunder Projekt-FDF ikke skal betyde en reduktion i den service, som kredsene
oplever i dag. Stigningen i personaleomkostningerne består derfor primært i
forventede lønreguleringer.
Aktiviteter
Under aktiviteter har vi udover de normale aktivitetsomkostninger også
budgetteret med, at der skal bruges henholdsvis 150.000 kr. og 350.000 kr. til
gennemførsel af handlingsplanen 2011-12.
Medier
De samlede budgetterede medieomkostninger er væsentligt større end realiseret
i 2009, hvilket primært kan forklares med, at vi ønsker at ophøre med opkrævning
EJEFSRRIQIRXJSV*(*0)()6)2HIVMWXIHIXE¾ WIWEJIX KIXOSRXMRKIRX
vedrørende medier. Samtidig forventer vi både i 2011 og 2012, fortsat at udkomme
med FLUX, som efter en længere periode uden aktivitet, er kommet i produktion
igen i 2010. Dertil kommer, at vi i både 2011 og 2012 har valgt at budgettere med
250.000 kr. til udvikling af vores online-medier til samtlige målgrupper.
Drift af ejendomme
Drift af ejendomme vedrører landsforbundets ejendomme hhv. Rysensteen, Sletten
og Vork. Alle tre ejendomme kræver naturligvis vedligeholdelse, men grundet den
nuværende økonomiske situation har vi valgt kun at igangsætte de mest påkrævede
større vedligeholdelsesarbejder, der i alt beløber sig til 772.000 kr. i 2011, mens vi
for 2012 har valgt at afvente anvendelsen af en forsikringssum i forbindelse med
afviklingen af FDF Landslejr 2011, og derefter ønsker at øremærke en eventuel
rest til større vedligeholdelsesopgaver. Dertil kommer, at vi ud af de foretagne
henlæggelser forventer at igangsætte byggeriet af en lagerhal på Sletten til
erstatning for den brændte lagerhal ved Gl. Ry, så en ny står klar til brug på FDF
Landslejr 2011.
På indtægtssiden er vi fortsat påvirket af ikke at have fundet nye lejere til
6]WIRWXIIRIJXIVEX/*917TINHIVRI¾]XXIHI:MIVMJYPHXKERKQIHEX½RHIR]I
lejere, men må i den nuværende markedssituation samtidig konstatere, at udbuddet
er stort og efterspørgslen begrænset. Der knytter sig derfor en mindre usikkerhed
til resultatet for Rysensteen.
Kurser og møder
Der lægges ikke op til de store ændringer i økonomien på disse felter. Den
eneste væsentlige bemærkning hertil er, at vi vil øge den økonomiske fokus på
landsforbundets kurser, så de i større omfang løber rundt i sig selv.
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Service og administration
Omkostninger til service og administration er i både 2011 og 2012 øget med
ca. 400.000 kr. i forhold til hvad der blev realiseret i 2009, hvilket kan tilskrives
posten øvrige administrationsomkostninger. Heri indgår 200.000 kr. årligt til drift
af online-medier, der tidligere år har indgået i posten omkring medier. Stigningen
på ca. 200.000 kr. pr. år kan derfor primært tilskrives øgede omkostninger til leje af
servere samt køb af licenser ifm. medier og Carla mv.
Henlæggelser og likviditetsresultat
For at give landsmødet et øget overblik over landsforbundets økonomi er
budgetterne for 2011 og 2012 udvidet med en oversigt over forventninger til
anvendelsen af de henlagte midler i begge år.
Under anvendelsen af henlæggelserne forventer vi således, at der i 2011 vil
blive anvendt midler til opførelsen af en ny lagerhal på Sletten til budgetteret
1.716.000 kr. samt yderligere 1.430.000 kr. vedrørende erstatningssum til indkøb
af nye materialer til landslejren, hvoraf en eventuel rest vil blive anvendt til større
vedligeholdelses-arbejder på vores ejendomme i 2012. Dertil kommer, at vi ønsker
at anvende ca. 500.000 kr. til igangsætning af aktiviteter vedrørende Projekt-FDF,
JSVYHWEXZMMOOISTRoVHIR RWOIHIIOWXIVRI½RERWMIVMRKLIVXMP
Derudover forventer vi at anvende ca. 100.000 kr. i både 2011 og 2012 fra
Medlemspuljen til medlemsfremmende aktiviteter ude i kredsene.
Ikke-budgetterede forhold
Der er i budgetterne ikke medtaget muligt kontingent fra event-medlemmer, der
behandles som særskilt punkt på landsmødet. Derudover har vi fortsat valgt ikke
at budgettere omkostninger i forbindelse med leasing-sagen, som fortsat pågår.
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Budget 2011 og 2012
Medlemmer
Kontingentpligtige medlemmer
Kontingent 2011

23.175
307,50

23.175
315,00

Budget 2011

Budget 2012

Kontingenter inkl. medier
Kontingent i alt

7.840
7.840

8.015
8.015

Tipsloven
Folkeoplysningsloven
Gaver, arv og refusioner
Tilskud i alt

6.618
275
1.810
8.703

6.784
275
560
7.619

600
225
825

600
50
650

10
10
10
30

10
10
10
30

17.398

16.314

8.500
900
250
9.650

8.450
900
250
9.600

100
150
90
50
390

200
350
90
50
690

695
300
270
155
250
1.670

695
300
270
155
250
1.670

Indtægter i 1.000 kroner

Udbytte/værdireg. af 55° Nord
Stævner og lejre
Andre indtægter i alt
Renter værdipapir, pantebreve
Beregnet rente TVR fond
Renter tilgodehavende hos kredse
Renteindtægter i alt
Indtægter i alt
Omkostninger i 1.000 kroner
Lønninger
Stabens rejser og kontorudgifter
Personaleuddannelse og -pleje
Personaleomkostninger i alt
Udvalgsbevillinger
Handlingsplan 2011-2012
Internationalt arbejde
Særlige initiativer
Aktiviteter i alt
FDF LEDEREN
Sille og Sigurd
FLUX
BLUZ
Online-medier udvikling
Medier i alt
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Drift Rysensteen
Drift Friluftcenter
Drift Vork
Drift øvrige ejendomme
Drift af ejendomme i alt
Kursusvirksomhed
HB-, FU- og stabsmøder m.m.
Landsmøde
Kurser og møder i alt
Øvrige administrationsomkostninger
Forsikringer
Kontingent til andre organisationer
DUF-revision
Service og administration i alt
Omkostninger i alt
Resultat før henlæggelser
Henlagt til TVR-fonden
Henlagt i alt
Årets resultat

Anvendelse af henlæggelser i 1.000 kr.
Henlagt til Julsøfonden
Henlagt til kursuscentre (lagerhal)
Henlagt til ulands- og missionsarbejde
Henlagt til TVR-fonden
Medlemspuljen
Henlagt til IT-udvikling
Henlagt til kredsstartinitiativer
Modtaget erstatning
Anvendelse af henlæggelser i alt

1.230
1.519
270
0
3.019

1.190
787
10
0
1.987

250
350
0
600

150
350
100
600

1.400
250
200
50
1.900

1.380
250
200
50
1.880

17.229

16.427

170

-113

10
10

10
10

160

-123

0
1.716
0
10
402
150
198
1.430
3.906

0
0
0
10
100
0
0
0
110
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Bilag til punkt 21
Valg til hovedbestyrelsen
Se mere om kandidaterne på leder.FDF.dk/LM2010
Christian Dias Løgberg
26 år, FDF Virum
Civilingeniør, software-udvikler, Sirius IT
Inger Mårup
51 år, FDF Hjerting
Teknisk assistent, Semco Maritime
Jeanet Flørnæss Fischer
26 år, FDF Karlebo
Nyuddannet cand.scient.adm., forvaltning
Jens Maibom Pedersen
51 år, Århus 9 og nuværende HB-medlem
Forstander, Diakonhøjskolen
Lars Pedersen
33 år, FDF Kolding 2. og FDF Korsør
Souschef, GF Forsikring
Per Albert Bergmann
49 år, FDF Selsmose og nuværende HB-medlem
Projektleder, Danske Bank

Bilag til punkt 22
Valg af landsforbundets interne revisor
Kandidat til hvervet som intern revisor:
Finn Bjerg Olesen
40 år, kasserer i FDF Måløv
Afdelingsdirektør, Eik Bank
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Landsforbundet
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Rysensteensgade 3
1564 København V
Tryk:
Layout:
Fotos:

FDF
Sune Watts
Christian Nesgaard

39

40

Farven i toppen er tilnærmelsesvis farven på
den nuværende skjorte

Farven i bunden er tilnærmelsesvis farven på
forslaget til den nye skjorte

