Dagsorden og bilag

Kære Landsmødedeltager
Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs

Førstegangsdeltagere

landsmøde 2018, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra

Hvis det er første gang, du skal deltage på landsmødet, kan

den 16.-18. november 2018. I denne publikation finder du

du glæde dig til en stor FDF-oplevelse. For at blive bedst

dagsorden for landsmødet indeholdende beretning fra sko-

muligt klædt på til landsmødet, holder vi i ugen op til et we-

ler, indkomne forslag fra kredse og landsdele samt hovedbe-

binar med information om, hvad et landsmøde er. Du kan du

styrelsens egne forslag. Du kan også finde alt materialet på

tage en snak med nogle ledere, der har været af sted før.

landsmødets hjemmeside: FDF.dk/LM2018

Landsmødedebat i kredse og netværk
Bilagsmaterialer

Som landsmødedeltager har du en vigtig opgave allerede
nu. Du bør være med til at sikre, at landsmødets emner

Sammen med dagsorden og bilag skal du også bruge hoved-

bliver diskuteret på leder- og bestyrelsesmøder i kredsen, på

bestyrelsens beretning som er udsendt pr. mail i september

netværksmøder forud for landsmødet samt på formøderne i

måned til alle medlemmer over 15 år. Læs på FDF.dk: Beret-

landsdelene. Kun på den måde bliver debatten bred og åben.

ning. På FDFs hjemmeside kan du også finde landsforbun-

Tak om du vil hjælpe med dette.

dets årsregnskaber for 2016 og 2017 samt for HCT-fonden.

Eget møde i landsdel eller netværk
HB-kandidater

Ligesom de foregående år er der sat tid af til landsdelenes

Kandidater på valg til hovedbestyrelsen præsenteres igen i

egne møder fredag aften. Møderne planlægges og dispone-

år på landsmødets hjemmeside:

res af netværkene og landsdelene selv, og er tiltænkt debat

FDF.dk/LM2018

om f.eks. landsmødets emner i et mindre forum, men også
som en lejlighed til at mødes med HB-medlemmer og -kan-

Vedtægter

didater. Bemærk at natmaden fredag aften sker ude i/ved de

Find FDFs vedtægter her: FDF.dk/om-FDF/hvad-er-FDF/

respektive møder.

vedtaegter

Giv et bidrag til FDFs internationale arbejde
Deltageres tale- og stemmeret

Under gudstjenesten vil der være kollekt. Vi håber, I vil

Deltagere der repræsenterer sin egen eller en anden kreds,

medvirke til at samle et flot bidrag sammen i kredsen hjem-

der repræsenterer en landsdel, HB-medlemmer samt lands-

me og medbringe det på Landsmødet. Pengene går til FDFs

delenes ungdomsrepræsentanter deltager på landsmødet

internationale projekt Minglabar Myanmar. På forhånd tak.

med tale- og stemmeret. De modtager derfor et stemmekort.
Øvrige deltagere deltager som udgangspunkt som observa-

Deltagerinformationer

tører uden tale- eller stemmeret. Se mere på landsmødesi-

Landsmødets hjemmeside FDF.dk/LM2018 opdateres lø-

den om videregivelse af fuldmagt ifm. deltagelse på FDFs

bende med de praktiske informationer.

landsmøde: Fuldmagter.
Vi glæder os meget til at se dig.

Forretningsorden for landsmødet
Hovedbestyrelsen fremsætter en forretningsorden for lands-

Med venlig hilsen

mødet i FDF. Forretningsordenen skriftliggør det grundlag
som dirigenterne arbejder ud fra ifm. ledelsen af FDFs
landsmøde.
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FDFs Forbundskontor

LANDSMØDEPROGRAM
Fredag d. 16. november
18.30 – 19.30

Ankomst og tjek-in

20.00 – 21.00

Åbningsgudstjeneste i Nyborg Kirke v. biskop Marianne Christiansen, liturg Susanne Kolby Rahbek

22.00			

Velkomst ved FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.

			

Landsmødet åbnes, godkendelse af forretningsorden

22.30			

Møder i landsdelene

23.30			

Natmad i landsdelene

Lørdag d. 17. november
07.00 – 08.30

Morgenmad

08.45			

Morgenandagt i salen v. FDFs hovedbestyrelse

09.00 			

Landsmødet arbejder

12.00 - 13.30

Frokost

13.30			

Landsmødet arbejder

15.00 – 15.30

Kaffe

15.30 – 17.30

Landsmødet arbejder

18.00 – 19.30

Middag

19.30 – 21.00

Foredrag v. Lea Korsgaard om fællesskaber i en moderne tid

21.00			

Kaffe

21.30 – 23.00

Underholdning og aftenandagt

23.30			

Natmad som tilvalg med egenbetaling

Søndag d. 18. november
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

Lea Korsgaard
Lea Korsgaard er, som ansvarshavende chefredaktør, Zetlands svar på en kreativ direktør,
der er glødende optaget af at gøre Zetland til landets førende forsamlingshus for nysgerrige danskere. Hun har en fortid som prisvindende skribent på Politiken og Berlingske, og
er forfatter til flere anmelderroste bøger. Hun har bl.a. skrevet ”Den der råber lyver” om,
hvordan vi kan få et samfund, hvor det, vi fortæller hinanden, er sandt, og hvor medier er
præget af gennemsigtighed, langsommelighed og kærlighed.
Hun er optaget af identitet og fællesskaber i en moderne tid, og mener, at vi har en
kristen forbundethed til hinanden. Hun er optaget af, hvad vores tid med mobiltelefon og
internettet gør ved vores måde at leve på. Lea er en dreven oplægsholder og taler, og hendes foredrag er altid båret af en smittende begejstring og en sjælden evne til at inddrage
og aktivere publikum. Hun sætter en ære i at formidle viden og kompliceret stof, så det
bliver tilgængeligt for enhver.

Foto Jacob Warrer, Kasper Henriksen, Thomas Heie nielsen, Rieke Poppe, Søren Rønholt Grafisk tilrettelæggelse Morten Haake
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LANDSMØDEDAGSORDEN
0. Velkomst ved FDFs formand

12.1 Forslag om principper for forbundsbeklædning
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

1. Godkendelse af dirigenter
12.2 Forslag om principper for ny grafisk profil
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
for landsmødet samt procedure for valg til hoved
bestyrelsen

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

12.3 Forslag om nyt skjold
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

3. Valg af stemmetællere
12.4 Forslag om ny mærkefilosofi
4. Hovedbestyrelsens beretning
Beretning udsendt per mail til alle over 15 år i september 2018.
Find den på FDFs hjemmeside.

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

13 Forslag om nyt skjold

5. Orientering fra FDFs skoler

Forslag stillet af FDF K 9, FDF Kolding 2, FDF Vesterbro og FDF
K 27 Lundehus Sogn

6. Økonomi

14 Forslag om ny visuel identitet

6.1. Landsforbundets regnskaber 2016 og 2017

Forslag stillet af FDF K 9, FDF Kolding 2, FDF Vesterbro og FDF
K 27 Lundehus Sogn

6.2. Orientering og regnskaber 2016 og 2017 for
55°NORD

15 Forslag om nyt mærkekoncept

6.3. Orientering om regnskaber for Holger og
Carla Tornøes Fond 2016 og 2017

16 Forslag om landsdelsledelsers mulighed for
indsupplering

Forslag stillet af FDF K 19 - Vanløse

Forslag stillet af samtlige landsdelsledelser

7. FDFs udviklingsmål 2019-2020
7.1. Udviklingsmål 1 ’Fællesskaber og relationer i FDF

17 Forslag om særskilte vedtægter for
landsdelsledelserne

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

Forslag stillet af samtlige landsdelsledelser

7.2. ’Udviklingsmål 2 ’Fortællingen’

18 Forslag om sammensætning og valg af
kredsbestyrelser

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

7.3. Udviklingsmål 3 ’Børn i naturen’
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

19 Forslag om revidering af FDFs vedtægter
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

8. Forslag om tilpasning af Medlemspuljen
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

20 Forslag om balancering/tilpasning af
landsforbundets kontingentsats

9. Forslag om nedlæggelse af TVR-fonden og
allokering af midlerne til en uddannelsespulje
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

Forslag stillet af FDF Haslev

21 Forslag om budget for 2019-2020
Herunder fastsættelse af kontingent for 2019-2020

10. Forslag om FDF-pædagogik
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

22 Valg til FDFs Hovedbestyrelse 2018-2022
Se kandidater på FDFs hjemmeside

11. Forslag om ændring landsforbundets navn
Forslag stillet af FDF K 25 Brønshøj

23 Valg af landsforbundets interne revisor

12. Tydelig sammenhæng mellem FDFs profil,
udtryk og identitet

24 Eventuelt

Forslag, der har tematisk sammenfald behandles som udgangspunkt i direkte forlængelse af hinanden.
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LANDSMØDEDAGSORDENEN - BILAGSOVERSIGT
Bilag til punkt 2: Forretningsorden for FDFs Landsmøde 2018
§ 1 Åbning af landsmødet

ningsordenen. Den, der beder herom, skal straks have

1. Landsmødet åbnes af formanden for hovedbestyrelsen,

ordet før øvrige indtegnede på talerlisten.

som fremsætter forslag til valg af dirigenter. Jf. vedtægternes § 14, stk. 3 skal landsmødet ledes af en eller flere

§ 6 Beslutninger

valgte dirigenter godkendt af landsmødet.

1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

2. Såfremt landsmødet ikke fremkommer med andre for-

Dog kræver visse ændringer i vedtægterne 2/3 af de

slag, anses den eller de af hovedbestyrelsen foreslåede

afgivne stemmer. Dette er beskrevet i vedtægternes § 14,

kandidater som valgt.

stk. 4.

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. Forhold omkring skriftlig afstemning er beskrevet i vedtægternes § 14, stk. 4.
3. Forhold omkring vedtagelse af udtalelser fra landsmødet
kræver 2/3 af de afgivne stemmer og er nærmere beskrevet i vedtægternes § 14, stk. 2.
4. Kun for og imod stemmer tæller med i landsmødets
beslutninger. Hvis man hverken stemmer ja eller nej til et

§ 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

forslag, betragtes det som ikke at stemme.
5. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenterne
sammen med oplysning om forslagsstillers navn samt
den enhed man repræsenterer (kreds eller landsdel, HB).
6. Ved afstemninger omkring flere ændringsforslag vurde-

anvendes ved afstemning. Afstemningen ledes af for-

rer dirigenterne ændringsforslagenes indbyrdes stilling

manden for hovedbestyrelsen.

og prioriterer afstemningen herefter. Der kan være tale
om følgende typer ændringsforslag og dermed priorite-

§ 3 Referat
1. Landsmødet bliver refereret af forbundssekretærerne.
2. Der tages et beslutningsreferat indeholdende oplysninger om de enkelte forslag, som er blevet vedtaget eller er
faldet. Endvidere refereres eventuelle ændringsforslag.
3. Referatet sendes til alle kredse senest 4 uger efter landsmødet.

ring i forhold til afstemningen:
a. Sideordnede ændringsforslag - de kan begge vælges (en
skjorte kan godt både få en ny strop og en anden lomme,
eksempelvis).
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 (en skjorte kan ikke både have

§ 4 Deltagere i landsmødet

en mærkeplade, og ikke have en mærkeplade på ærmet)

1. Hvem der deltager i landsmødet med stemmeret og taleret er fastlagt i vedtægternes § 14, stk. 1.
2. Herudover deltager observatører fra kredse og med-

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

lemmer af forbundets udvalg, indbudte gæster samt

forslag.

landsmøde-medarbejdere. Observatører, gæster og

7. Dirigenterne kan vælge at gøre brug af vejledende

landsmøde-medarbejdere har hverken tale- eller stemmeret under landsmødet.

afstemninger som en del af tilrettelæggelsen af landsmødets behandling af et forslag.
8. Der vælges en række stemmetællere, der hver skal tælle

§ 5 Taleret

stemmer for et mindre antal borde, hvis behovet opstår.

1. Deltagere med taleret skal udfylde sedlen ”Jeg ønsker

Optælling af stemmer sker ved håndsoprækning af de

ordet” og levere den til dirigentbordet. Sedlen skal udfyldes med dagsordenspunkt, fulde navn samt den enhed
man repræsenterer (kreds eller landsdel, HB).

udleverede stemmekort.
9. Ved optælling af skriftlige stemmer og ved valg til hovedbestyrelsen tæller medarbejdere fra forbundskontoret

2. Talere bliver derefter kaldt op i rækkefølge.

samt en af dirigenterne de afgivne stemmer op. Lands-

3. Alle deltagere med taleret kan bede om ordet til forret-

mødet kan således fortsætte under stemmeoptællingen.

DAGSORDEN
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10. Stemmesedlerne indsamles af stemmetællerne og afleve-

valgte meddeles ligeledes, dog ikke med afgivne stemmetal.

res til forbundskontorets ansatte.

§ 7 Valg til hovedbestyrelsen

§ 8 Vedtagelse af forretningsorden

1. Valget til hovedbestyrelsen sker jf. vedtægternes § 13,

1. Vedtagelse af forretningsorden er det første punkt på

stk. 2

landsmødets dagsorden efter åbningen og valget af diri-

2. Efter optælling efter første valgrunde meddeles navnene
på de valgte med afgivne stemmetal.

genter.
2. Ændringer af forretningsordenen fremsættes i forbindel-

3. Efter optælling efter anden valgrunde meddeles navnene
på de valgte med afgivne stemmetal. Navnene på ikke-

se med behandlingen af denne og vedtages med simpel
stemmeflerhed.

Bilag til punkt 3: Valg af stemmetællere
Ifølge landsmødets forretningsorden skal der vælges en
række stemmetællere, der hver skal tælle stemmer for et
mindre antal borde, hvis behovet opstår.
Ved optælling af skriftlige stemmer, og ved valg til hovedbestyrelsen tæller medarbejdere fra forbundskontoret samt
en af dirigenterne de afgivne stemmer op.
Hovedbestyrelsens forslag til stemmetællere fremlægges
under punkt 3.

Bilag til punkt 4: Hovedbestyrelsens beretning 2016-2018
Beretning udsendt per mail til alle medlemmer over 15 år i september 2018. Find den her: FDF.dk/LM2018

Beretning 2018
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Bilag til punkt 5: Orientering fra FDFs skoler
Orientering fra Silkeborg Højskole
“Silkeborg Højskole er et frirum med plads til tænke selv

Det betyder, at vi stræber efter, at eleverne opbygger gode

– med tanke for andre”. Sådan lyder Silkeborg Højskoles

og holdbare relationer, som skaber selvværd, udholdenhed

motto. Opgaven for 49 år siden og opgaven i dag er stadig

og empati hos den enkelte. Det handler om at lære, men

den samme; at danne unge til at blive myndige og finde

også om at være.

deres ståsted i livet, samtidig med at de får blik for nogen og
noget uden for dem selv.

Jubilæum
I oktober 2019 fejrer vi, at visionære FDFere for 50 år siden

Elever

gav “en gave til den danske ungdom – en stemme ind i det

Vi har de sidste tre semestre haft alle sengepladser i brug

danske samfund”, som grundlæggerne sagde om Silkeborg

og haft det højeste elevtal nogensinde. Unge vil gerne på

Højskole. 50 års jubilæet skal fejres på flere måder. Der skal

højskole, dyrke fællesskabet og blive fagligt og personligt

være fest, vi er ved at skrive en bog om historien og fremti-

udfordret. Det er glædeligt, at mange unge tager sig tid til et

den, vi arbejder på en lege-gave til FDF-kredsene og så har

dannelsesår og for en stund træder ud af præstationssam-

kunstneren Peter Callesen tegnet et kunstværk til skolen,

fundet.

som rummer de store fortællinger, naturen omkring skolen

Måske er højskolerne er blevet populære igen, fordi der

og højskolens dna om samtale og fællesskab. Kunstværket er

her er et frirum eller et hjem, hvor vi tør invitere hinanden

et 10 meter højt tårn, som stikker ud og forstyrrer i landska-

indenfor, og ikke blot bliver anerkendt for det, vi kan, men

bet, men samtidig vækker en nysgerrighed og inviterer til

budt velkommen for dem vi er. Mens det går godt, afprøver

samtale. Kunstværket skal stå klart til jubilæet.

vi nyt og sætte nye skibe i søen i form af fag (Change Makers,

Vi vil godt sige tak til FDF for at være et værdimæssigt an-

håndværksfag, robotfag og fag om at føle sig utilstrækkelig

ker og en god samarbejdspartner i at danne unge mennesker

som ung) og rejser (Iran, Palæstina, Malawi, Nepal), så høj-

og medborgere.

skole også kan bære i fremtiden.
Jacob Zakarias Eyermann

Strategi

Forstander

Medarbejdere og bestyrelse har sammen udarbejdet en ny
strategi for skolens udvikling med fokus på bære-, lære- og
væredygtighed. Strategien sætter fokus på fire punkter: 1)
Social ansvarlighed og læredygtighed, så vi får nye målgrupper på højskole. 2) Bæredygtige og inspirerende rammer for
undervisning og samvær mellem eleverne. 3) Samarbejde og
partnerskaber med Silkeborg by, FDF, Folkekirkens Nødhjælp og højskolens elevforening. 4) Væredygtig højskole, så
vi overvejer de fysiske aftryk, vi som skole sætter på klimaet, men også de menneskelige aftryk, vi sætter på hinanden.
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Orientering fra Midtsjællands Efterskole
Midtsjællands Efterskole er en bred, almendannende efter-

Teater, 3: Kreativitet og Håndværk, 4: Verdensborger. På det

skole med særligt fokus på det gode møde unge og voksne

klassisk boglige felt forsøger vi at sætte fagene ind i nye ram-

imellem. Vi tilstræber at tage eleverne ved hånden, åbne

mer og arbejdsformer.

nye vinduer for dem og på den måde give dem anderledes

Hovedparten af vores elever kommer fra kirkefremmede

indsigter i deres omverden. I det daglige fællesskab med

hjem. Det betyder, at vi skal tage opgaven om at forkynde

eleverne viser vi dem, at vi er der for dem, at vi hører og ser

kristendom ind i deres aktuelle situation meget alvorligt. De

dem, og at vi kommer dem i møde.

skal have et ståsted at møde verden ud fra.

Et efterskoleophold kan have livsafgørende betydning

Vi mærker samtidig en stigende tilgang af elever med

for den enkelte elev. De får ikke bare god uddannelse med

baggrund i FDF, ligesom vi også får elever fra vores anden

sig. De oplever samtidig værdien af stærke fællesskaber og

baglandsorganisation, KFUM og KFUK.

af at bidrage aktivt til disse. De møder voksne med stabile

I løbet af et skoleår har vi flere arrangementer i samarbejde

livsværdier, som kan være med til at give dem et ståsted at

med FDF. Der er kurser, udvalgsmøder, kredsweekender,

møde verden fra. Dette er et nødvendigt korrektiv til det

Sing In, formøder til landsmøde etc. Samtidig samarbejder vi

pres, de er vokset op med og som handler om, at de bare skal

med den lokale kreds, FDF Ny Tolstrup, hvor der hvert år er

skynde sig at blive uddannede og at få høje karakterer.

elever, der hjælper til som unge ledere.

Vi har 113 elever i 9. og 10. klasse. Skolen er fyldt op i de

Tak til FDF for at være en god samarbejdspartner i det

kommende år, og vi oplever en god, kontinuerlig tilstrøm-

daglige, for at nævne alle FDFs skoler, når der er kommende

ning af elever. Det er en god ide at blive skrevet op tidligt

elever, der skal vælge efterskole og for at være en væsentlig

til vores skole, da det er ærgerligt, når der ikke er plads til

del af vores værdimæssige ballast. Vi håber, at kredsene også

elever fra baglandsorganisationerne.

fremover vil have blik for skolerne i FDF-fællesskabet og for

Vores formål taler om, at vi udover at bibringe eleverne almene færdigheder, kundskaber og oplevelser, skal forkynde

muligt kommende elever, der kunne have godt af et skub i
retning af skolerne.

kristendom ind i unges aktuelle situation, således at de får
mod, styrke og kræfter til at leve som ansvarlige og velorien-

Christian Hougaard-Jakobsen

terede i hverdagen.

Forstander

Dette ideal arbejder vi på at opfylde på mange forskellige
måder. På det praktisk-kreative felt har vi særligt fokus på
fire områder: 1: Friluftsliv, Idræt og Natursport, 2: Musik og
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Orientering fra Hardsyssel Efterskole
Det er lidt af en gave hver dag at få lov til at møde en flok

weekender, hvor vi efterhånden har opbygget nogle gode

unge mennesker med FDF. Der er selvfølgelig ikke ligheds-

kurser, der understøtter konfirmandundervisningen godt.

tegn mellem FDF og Hardsyssel, men der er lighed på det
vigtigste, nemlig at møde eleverne med FDFs formål.
Når det er udgangspunktet, så går resten af sig selv - næsten da.

Af nye tiltag kan nævnes, at Karsten er gået i gang med at
udvikle en lederuddannelse, som eleverne på skolen kan
deltage i.
I løbet af foråret slår vi dørene op for en kombineret FDF-

Siden sidste landsmøde har skolen været godt søgt, og vi

fest og arbejdsdag, hvor vi gerne vil invitere til, at vi gennem

har næsten fulde huse. Det er også nødvendigt, hvis vi forsat

et stykke konkret arbejde kommer tættere på hinanden. Som

skal være en skole, der skal have mulighed for udvikling.

tak for hjælpen kvitterer vi med et brag af en FDF-fest.

Vi er glade for, at vi oplever stigende søgning fra FDF og

Det sidste af de nye tiltag er et familiekursus i slutningen

andre kirkelige organisationer. Vi er klar over, at vi ikke er

af sommerferien. Vi håber med dette, at give børn og voksne

en skole kun for FDFere. Vi er meget glade for de elever, der

mulighed for at lege sammen og ikke mindst for at møde

kommer fra baglandet, ikke mindst fordi de er med til at

vores værdigrundlag.

sætte en grundtone af tolerance og ”højt til loftet”.
Gennem det sidste års tid har bestyrelsen og medarbejdere

Til slut skal nævnes et andet samarbejde med det frivillige FDF: 8. klasses årlige sejltur med Jens Krog fra Aalborg

brugt en række møder på at snakke sig frem til fælles forstå-

Søkreds og Berta far FDF Glyngøre. Det er en tur, som vi er

else af, hvem vi er, og hvor og hvordan værdierne møder ele-

meget glade for. Dels fordi eleverne oplever det frivillige

verne. Det har vi gjort under overskriften ”Hardsyssel 2027”.

FDF, og dels fordi de får de sig en oplevelse, der ikke sådan

Vi har gjort det i en fælles forståelse af det nødvendige i til

lader sig købe.

stadighed at være klar over, hvor vi er på vej hen. Det har

Vi er glade for den opbakning, vi møder fra FDF, og tak

været gode samtaler, som kommer til at forsætte nogen tid

for den. Hardsyssel Efterskole er som andre frie skoler helt

endnu. Vi har blandt andet snakket meget om fællesskab, og

afhængige af et levende bagland, der tager stilling.

om hvordan undervisning og aktiviteter skal organiseres, for
at fællesskabet fremmes mest muligt.
I foråret ansatte vi Karsten Meldgaard, som udover efter-

Rolf Sanderhoff
Forstander

skolearbejdet har til opgave at udvikle vores tilhørsforhold
til FDF og folkekirken.
Vi fortsætter naturligvis vores børnearrangementer for
FDF med BØF for Puslinge og Tumlinge og Bål & Ballade for
Pilte. Begge er arrangementer, hvor Hardsyssel i den grad
males blå, og hvor vores elever kommer til at møde lidt af
det frivillige bagland i FDF.
På samme måde fortsætter vi også med vores konfirmand-
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Orientering fra Kongeådalens Efterskole
Privilegier

bundet. Derudover Seniorfestival som fylder meget både for

Vi er meget privilegerede på Kongeådalens Efterskole. Først

vores elever og for de seniorer, der deltager fra hele landet.

og fremmest er vi privilegerede, fordi vi får lov at arbejde
med unge mennesker - mange forskellige unge mennesker.

Dog mest af alt fordi de værdier og den kultur, vi kender
så godt fra FDF, gennemsyrer hele hverdagen på skolen.

Elever der er vilde med friluftsliv, andre der er mere til

Selvom der er mange elever, der ikke er FDFere, eller kender

at passe dyr eller spille musik. Nogle kan ikke få nok af det

til FDF, så er der alligevel en god gruppe af eleverne, der har

vilde efterskoleliv med skøre indfald og pludselige over-

en FDF-baggrund, og som er med til at bære kulturen med

raskelser, der vender det hele på hovedet. Andre er mere

ind på skolen.

forsigtige og kan godt lide at være lidt forberedt på det, der
skal ske.

Shelterelever

Stor mangfoldighed, men tilsammen et bredt billede af
ungdommen lige nu.
Vi er privilegerede, fordi vi får lov at åbenbare de værdier,

Siden sidste landsmøde har vi fundet på begrebet shelterelev. Det betyder, at man kan tilmelde sig skolen som
shelterelev, og så er ens efterskoleværelse et shelter. Det

der altid har været, og stadig er så vigtige i FDF – for disse

har været en stor succes, og vi har bygget flere sheltere ved

unge.

skolestart i år for at kunne følge med efterspørgslen. Det har

Vi er privilegerede, fordi vi får lov både at sikre og at

også givet mange gode oplevelser, og det var ikke et sjældent

se mødet imellem storbypigen og overalls-drengen. Stor-

syn i vinter at se elever sidde i snestorm og lave lektier med

bypigen, der er veganer og går i det tøj, der er minimalt

en kop varm suppe.

miljøbelastende, og overalls-drengen i træsko der skubber
til hende, og siger: ”Nu spiser du den røde pølse, det er der

Elevtal og fornyelse

aldrig nogen, der har taget skade af.” Pigen skubber tilbage:

På Kongeådalens Efterskole har vi været udfordret på elev-

”Hvis du fortsætter på den måde, går det galt en dag. Der

tallet. Det har vi heldigvis fået vendt, men da vi var i situa-

er andre og andet at tage hensyn til end det, du lige kan se

tionen, kunne vi naturligvis ikke lade være med at spekulere

rundt om dig!” – og så efterfølgende at se, at de to, der før

på, om vi gjorde tingene rigtigt. Vi vendte alt. Var det de

var så uforenelige, ender med at blive bedste kammerater

rigtige fag? Var det den rigtige måde, vi gjorde tingene på?

eller det der er vildere…

Osv. Efter denne kulegravning måtte vi konstatere, at det vi
laver, og det vi gør på Kongeådalens Efterskole ikke fejler

Forstanderskifte

noget. Så fornyelsen kom til at bestå i ingen fornyelse, men

Med starten af skoleåret 17/18 tog vi afsked med Tina Mätzke

blot i at blive skarpere til at formulere, hvad det er vi laver,

Knudsen. Tina havde siddet i forstanderstolen i 4 år, og vi

og hvorfor vi gør det, som vi gør.

takker hende for den store og altid helhjertede indsats, hun
har ydet.

Det har resulteret i, at der er en stor forøgelse af elevtallet
både for i år og for de kommende år.

Efterfølgende har undertegnede sat sig i stolen. Jeg skal

Ja, det er bøvlet at drive efterskole - både på den ene og

her udtrykke en stor tak til personale, bestyrelse, bagland og

den anden måde, men man må ikke begræde bøvl. Man

hele landsforbundet for den stor opbakning, jeg hele vejen

bliver også stærkere af at cykle en tur i modvind end en tur

igennem har fået.

i medvind, og efter et år på Kongeådalens Efterskole bliver
både elever og jeg bedre til at cykle.

FDFterskole

Så vi er godt kørende på Kongeådalens Efterskole.

FDF fylder meget på skolen. Både i kraft af alle de FDF-arrangementer, der er på skolen: Puslinge-tumlingedag, Pilte-

Niels Birkmand

døgn og Væbnerweekend for de lokale landsdele. Yderligere

Forstander

Musikweekend og Seniorvæbnerkursus for hele landsfor-
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Bilag til punkt 6: Økonomi
6.1 Landsforbundets regnskaber 2016 og 2017.
Reviderede regnskaber findes på FDFs hjemmeside under forbundsøkonomi.
kredsservice.fdf.dk/oekonomi/forbundsoekonomi/oekonomiske-noegletal/

6.2: Orientering og regnskaberne 2016 og 2017 for 55°NORD.
6.3: Orientering om regnskab for Holger og Carla Tornøes Fond 2016 og 2017.
Reviderede regnskaber findes på FDFs hjemmeside under forbundsøkonomi.
kredsservice.fdf.dk/oekonomi/forbundsoekonomi/oekonomiske-noegletal/
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Billag til punkt 7: FDFs udviklingsmål 2019-2020
7.1 Fællesskab og relationer

Delmål for 2019-2020:
Det gode møde

Udviklingsmål: FDF vil have fokus på fællesskab og relatio-

FDF vil sætte fokus på sammenhæng mellem samværsformer

ner af høj kvalitet for derigennem at fastholde børn, unge og

og aktiviteter i det gode møde.

aktive ledere i FDF.
I FDF mødes vi ugentligt, vi mødes på lejre, vi mødes
Landsmødet i 2014 vedtog et udviklingsmål om fællesskab

tilfældigt, vi mødes i legen, og vi mødes om opvasken. Vi

og relationer, som blev forlænget med fire år i 2016. Dermed

mødes med hinanden, og vi møder hinanden. Børn og unge

varer det nuværende udviklingsmål om fællesskab og rela-

mødes til FDF i et møde, hvor fællesskaber og relationer er i

tioner frem til 2020. Udgangspunktet fra 2014 og frem til nu,

centrum.

er det samme; at vi i FDF insisterer på at have fællesskabet

I FDF har vi mødet mellem mennesker som omdrejnings-

og betydningsfulde relationer i centrum for det gode børne-

punkt. Vi holder fast i det fysiske møder, fordi det, at kunne

og ungdomsliv.

række ud mod andre, se de andre, lege med og røre hinan-

Siden landsmødet i henholdsvis 2014 og 2016 har kredse,

den, har værdi. Derudover er der en grundlæggende åben-

landsdele og landsforbundet arbejdet med mange initiati-

hed og nærvær i FDF, der har karakter af at ville hinanden,

ver inden for udviklingsmålet om fællesskab og relationer.

at ville udveksle meninger og ideer og i det hele taget re-

Nogle ting er afsluttet, andre er godt i gang, og nye områder

spektere dem, vi møder. Åbenheden bliver derfor indgangen

er blevet undersøgt. Med baggrund i dette, ønsker hoved-

til mange gode møder mellem mennesker.

bestyrelsen at opretholde den overordnet intention med

For at opnå de gode møder er det vigtigt, at både vores

udviklingsmålet, mens det mere specifikke i delmålet bliver

samværsformer og vores aktiviteter passer sammen og tager

tilpasset den virkelighed, FDF står i anno 2018 og frem mod

udgangspunkt i fællesskabet og ikke i individet. Med andre

2020. Nemlig en tid hvor de sidste års arbejde smelter sam-

ord skal vi ikke blot vælge, hvilke aktiviteter vi laver, men

men i et fokus på det gode møde.

også aktivt kigge på, hvordan vi laver dem.

FDFs tænketank for fællesskab og relationer undersøgte
FDFs pædagogiske praksis. Dette arbejde er nu afsluttet. Vi

Aktivitet og samværsform understøtter hinanden gensidigt, som to elementer af det gode møde:

har også udarbejdet en fastholdelsesundersøgelse. Her kan
vi se, at mødet mellem børn og voksne spiller en væsentlig

Samværsform

rolle i udviklingen af det ståsted, børn og unge får med sig

I FDF har vi fællesskabet som udgangspunkt i vores samvær

fra FDF. Samtidig fortæller undersøgelsen noget om, hvorfor

med hinanden. Vi tror på, at man formes i mødet med andre

tidligere FDFere vælger at stoppe til FDF. Disse to undersø-

mennesker, og at det at løfte i flok giver en bedre oplevelse

gelser skal vi lære af og udbedre for at sikre, at børn og unge

for alle, end når enkeltpersoner trækker læsset alene.

bliver længere tid i FDF.
Mødet mellem mennesker er centralt for FDF. I FDF laver

Derfor vil vi fremme samvær, hvor fællesskabet er i
centrum, og hvor nye relationer kan opstå. Det sker ved at

vi mange forskelligartede aktiviteter, men fælles for dem

fremme det gode møde mellem mennesker og samtaler mel-

alle er, at de får mennesker til at mødes både fysisk og i over-

lem medlemmer på tværs af kredsen, alder, sociale skel mm.

ført betydning. Mødet mellem mennesker er en grundsten

F.eks. opstår der ofte nye fællesskaber, når vi aktivt vælger

for den pædagogik, vi i FDF har.

at mødes med andre kredse på en netværks- eller landsdels-

I FDF er vi gode til at tiltrække nye medlemmer. Hvert år

lejr eller nære relationer opstår, når vi sammen giver plads

starter 5.000 nye medlemmer rundt om i landets FDF-kred-

til samtale om og fordybelse i emner, som ligger os på sinde,

se. Desværre stopper der også i omegnen af 5.000 medlem-

og som har betydning for den enkelte og for fællesskabet.

mer årligt. I FDF vil vi gerne fastholde vores medlemmer

En central del af FDFs pædagogik er, at lederen står i cen-

længere tid, ikke blot for at blive flere medlemmer, men især

trum. Lederen både vælger aktiviteter og planlægger lejre,

fordi vi tror på, at det fællesskab, vi i FDF kan tilbyde, giver

men er også en central person i de relationer og det fælles-

værdi for børn og unge i alle aldre. Ved at blive opmærksom-

skab, som findes i FDF. Lederen skal leve op til mange ting.

me på, hvordan vi holder os attraktive for børn og unge, vil

Måske er man den betydningsfulde tredje voksne i et barns

vores medlemmer få mere glæde af deres år som FDFere, og

liv, man er rollemodel, og skal samtidig deltage i aktiviteter

som sideeffekt vil antallet af FDFere øges.

og leg på lige fod med børnene. Lederens rolle i fællesskabet

Udviklingsmålet varer frem til 2020.

er ikke ligetil, derfor skal lederen rustes til at varetage disse
forskelligartede roller. Dette kan ske ved, at landsforbun-
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det undersøger og udbreder kendskab til, hvad som virker i

forældre, der gerne vil have deres barn med i FDF, eller når

andre kredse eller lignende organisationer. Det kan også ske

vi samarbejder med skolen, den lokale fritidsklub eller an-

ved, at kredslederen og den lokale bestyrelse har fokus på

dre, der mangler nogen til at komme og lave bål og snobrød

trivsel, motivation og erfaringsudveksling internt i lederflok-

til et arrangement?

ken, så de bedste rammer er til rådighed for lederen.

FDF er meget mere end de aktiviteter, som børnene tager
del i til det ugentlige møde. Vores ambition fortæller det:

Aktiviteter

I FDF giver vi børn og unge et ståsted at møde verden fra.

I FDF mødes vi om aktiviteter. På det ugentlige møde i

FDF er i høj grad dannelse. Helt fra begyndelsen, hvor FDFs

kredsen er der oftest fokus på enkelte aktiviteter, som i

stifter Holger Tornøe skrev sine tanker ned i et stilehæfte,

begyndelsen af en ny sæson er nedskrevet i en sæsonplan.

har FDF haft et klart dannelsesideal. Ønsket var fra begyn-

Disse aktiviteter kan være forskellige fra kreds til kreds. Det

delsen både at skabe et frirum for drengene, samt opdrage

giver kredsene mulighed for at dyrke og gå i dybden med de

dem til ansvarsbevidste mænd. Holger Tornøe beskrev en

aktiviteter, lederne finder interessante. Dette skal vi holde

både menneskelig og kristen dannelsesproces, som kom

fast i, men vi skal samtidig sikre os, at ikke blot lederne, men

til at danne grundlag for, hvad man kan kalde en FDF-

også børnene og de unge finder det attraktivt at deltage i de

pædagogik. Synet på børnene var, at de skulle tales op – der

pågældende aktiviteter, og at de indbydes til selv at komme

skulle tales til kongen i drengen. Det var stor respekt for, og

med forslag til aktiviteter. Lederens opgave bliver at være

tro på barnet. Derudover var lederidealet, som dengang hed

bevidste om, hvilken form for samvær den enkelte aktivitet

føreridealet, centralt. Det var lederne med noget på hjertet,

understøtter og fremmer.

der skulle sørge for, at idealerne blev levet ud i det alminde-

FDF har foretaget en fastholdelsesundersøgelse, der giver
bud på, hvorfor medlemmer bliver i FDF og hvorfor, de

lige FDF-liv. Sådan kan ambitionen også bruges i dag. Som et
dannelsesaspekt ind i møder og ind i aktiviteter.

forlader FDF. Læringen fra denne undersøgelse skal arbej-

Da ambitionen blev vedtaget i 2014 ramte den lige ned

des ind i FDF, således at vi bliver endnu bedre til at tilbyde

i hjertet af FDF. Men hvad betyder det egentlig at have et

attraktive aktiviteter, som børn og unge gerne vil tage del i,

ståsted at møde verden fra? Hvorfor er leg vigtig? Hvad

samt øge bevidstheden om, hvad disse aktiviteter giver os

betyder det for et menneske at være en del af et fællesskab

af kompetencer. Derudover kan vores landsdele, netværk og

med fokus på relationer? Hvilken indflydelse har tro på den

udvalg bidrage med aktiviteter, arrangementer og materia-

måde, vi møder verden og hinanden på? Og hvad forstår vi

ler, som er attraktive og understøtter fællesskaber og relatio-

med samfundsengagement? Som ledere kender vi mange af

ner på tværs mellem medlemmer.

svarene. Det er derfor vi nikker til ambitionen, og genkender

Arbejdet med det gode møde er et øget fokus på, hvordan

vores fælles FDF i den. Alligevel er det ofte noget andet, vi

både samværsformer og aktiviteter er elementer i det gode

trækker frem, når vi fortæller vores omverden om FDF. Det

møde. Begge fremmer attraktive fællesskaber og betyd-

bliver ofte beskrivelser af de aktiviteter, der fylder klasse-

ningsfulde relationer mellem mennesker. Disse elementer

møderne, weekendturene og sommerlejrene.

smelter sammen, og kan ikke skilles fra hinanden, da akti-

FDF står i et dilemma; at på den ene side bliver FDF

viteten understøtter samværsformen, og samværsformen

italesat meget positivt som et sted, hvor man ikke behøver

understøtter aktiviteter. I sidste ende er håbet, at vi kan øge

at være god til noget, og hvor man laver mange forskellige

værdien af FDF for det enkelte barn og leder, samt sikre at

ting. På den anden side kan man let møde unge, der fravæl-

vores medlemmer bliver i FDF i længere tid.

ger FDF, fordi de lægger vægt på at lære noget og udvikle
forskellige færdigheder, men ikke er bevidste om, hvad de

7.2 Fortællingen

faktisk konkret lærer i FDF.
Ved at omsætte ambitionen til fortællinger om FDF, får
andre lettere ved at forstå FDF. I FDF er der mange forskel-

Udviklingsmål: FDF omsætter ambitionen til målrettede

lige aktiviteter, så vi kan ikke bare sige, vi kun laver bål eller

fortællinger, så både børn, unge, ledere og forældre har sprog

kun spiller musik. Når aktiviteter er mangfoldige og kom-

for, hvad FDF er.

plekse, skal der en anden fortælling til at indramme, hvad
man bliver en del af. Vi har brug for et varieret og rammende

Vi ved alle sammen, hvad FDF er. Vi kender vores identitet,

sprog for at blive forstået, og for at invitere andre ind i FDF-

ved hvad vi står for, og hvad vi gerne vil kendes for, men kan

fællesskabet. Det gælder både børn, unge og voksne.

vi give fortællingen videre? Hvad siger vi, når vi står over for

Er vores fortælling om ambitionen forankret i organisatio-
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nen og i kredsene? Kan ledere naturligt omsætte ambitionen

7.3 Børn og unge i naturen

til en fortælling og dermed sætte ord på, hvad FDF er? Hvordan formidles ambitionen til børn? Og hvordan afspejler

Udviklingsmål: FDF ønsker at flere børn og unge oplever,

ambitionen, at unge bliver udfordret og udvikler sig i FDF?

undres og glædes ved naturen.

Udviklingsmålet varer til 2022.
I FDF har vi en lang og god tradition for at bevæge os ud i

Delmål for 2019-2020:
Lederen fortæller FDF

naturen, både på vores ugentlige møder, men i særdeles-

Lederen omsætter ambitionen til fortællinger om FDF.

af forskellige aktiviteter. Både de vilde og udfordrende og

I dette delmål er der fokus på lederen, for det er her, fortæl-

de mere stille, hvor det mest af alt handler om at være til

lingen tager udgangspunkt. Lederen, som møder børnene,

stede, opleve og fornemme det, som naturen gør ved os

er den, der skal være autentisk i forhold til ambitionen og

mennesker. Som FDFere ved vi, at naturen i sig selv har

værdierne. Arbejdet med fortællingen skal komme til udtryk

værdi, og den holder vi af at dyrke. Dette syn på naturen har

i kredsens arbejde. Det vil være naturligt, at lederne i kred-

bundklang i FDFs historie. Allerede i 1902 skrev FDFs stifter,

sen beslutter, hvordan de gerne vil arbejde med fortællin-

Holger Tornøe, i sit stilehæfte om glæden ved naturen:

gen. Det kan både være i lederfællesskabet, i dialogen med

hed på weekendture og sommerlejre. Her dyrker vi et væld

'Man skal give børnene lejlighed til at komme ud at se sig

forældrene, i lokalsamfundet eller sammen med børnene

om og til rigtig at røre sig og bruge kræfterne. Men også må

til møderne. Derfor vil det være godt, hvis kredsen gennem

man se at få vagt interesse for naturen, får et menneske øjet

inspiration fra andre kredse i landsdelen og i netværk, samt

op for naturen vil det være ham en kilde til glæde'.

gennem lederuddannelse eller udgivelser fra forbundet kan

Holger Tornøe var opmærksom på glæden ved at være i

beslutte, hvordan fortællingen formidles til børn, til unge og

naturen. I stilehæftet beskrev han den – sammen med leg

til voksne. Kredse kan arbejde med en progression, så man

– under afsnittet ‘Fornøjelse’, og det er netop den lystbeto-

afhængig af alder og kendskab til FDF møder ambitionen på

nede tilgang til naturen, hvor der er fokus på glæde og leg,

forskellige måder.

der er særlig for FDF.

Det er vigtigt, at lederne i en kreds kan skabe en fortæl-

Naturen indeholder mange aspekter som kan undre og

ling, der kommer hele vejen rundt om FDF, og for at kunne

forundre. Når vi færdes i naturen, får skaberværket liv og

det, må man være fortrolig med vores FDF-identitet og

betydning. Naturen vidner både om fortællinger om fortiden

være i stand til at sætte ord på den. Hvis man bliver det, så

og fortæller os også om livet nu og i fremtiden. I fællesskab

vil man være i stand til at bruge den aktivt og omsætte den

kan vi opleve, hvad bæredygtighed har af betydning for den

til en fortælling, man laver om FDF, når man møder et nyt

verden, vi lever i, og sammen kan vi lægge os på ryggen ved

medlem, en ny forælder, eller en anden, man skal samar-

siden af hinanden, og lade stilheden og drømmene flyve op

bejde med.

i himlen til skyernes finurlige formationer eller stjernernes

Det handler altså om en bevidsthed om, hvad FDF er, og
hvad vi som FDFere står for. Det handler om at kunne sætte

dybe ro.
Naturen kan noget helt særligt. Den får os til at føle os

ord på, så fortællingen om FDF kommer til at leve rundt i

forbundet, føle os små, føle frihed eller frygt. Den ændrer sig

hele vores forbund og helt ud til dem, der kigger på os og

gennem dagen, ugen og året. Men mange børn og unge ople-

måske gerne vil være med. Og sidst men ikke mindst, så

ver det ikke. Undersøgelser fra Friluftsrådet viser, at børn og

handler det om at blive klar over, hvordan man på forskellig

unge i ringe grad kommer ud i naturen. Til gengæld færdes

vis kan bruge fortællingen i forskellige sammenhænge og

de hjemmevant i den digitale verden foran en skærm. Det er

overfor forskellige målgrupper.

et emne, der i stigende grad fylder i samfundsdebatten.
Samtidig viser forskning, at naturen også bidrager til at bekæmpe nogle af tidens store sundhedsudfordringer hos børn
og unge, som stress, angst og ensomhed. Det er endnu gode
grunde til, at FDF med vores tradition for at lege i naturen,
være fælles om at opleve naturen, have respekt for naturen
og for at passe på Guds skaberværk, både kan og skal melde
os på banen. Her kan vi gøre en forskel og vise os som et attraktivt alternativ til det digitale liv.
Dette udviklingsmål spiller således ind i en over 100 år
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lang FDF-historie, samtidig med, at det spiller ind i en vigtig

sætte ord på. Vi skal i højere grad gøre det til en aktiv del af

samfundsdagsorden om bæredygtighed, en kristen fortæl-

fortællingen om os selv. Vi skal styrke bevidstheden – både

ling om skabelsen, samt en sundheds- og samfundsdebat

indadtil i kredsen og udadtil overfor omverdenen – om, at

som i stigende grad handler om trivsel og fællesskabet som

det, vi kan og gør med børn og unge i naturen, er betyd-

middel mod stress, angst og ensomhed.

ningsfuldt og unikt i forhold til andre fritidstilbud. Vi gør det

Udviklingsmålet har fokus på at lade sig rive med af na-

allerede godt, men kan gøre det mere bevidst. Vi har her en

turen, som naturen er. Det handler derfor ikke bare om at

mulighed for at handle mere aktivt på noget, der er tæt på

flytte sit møde til skoven, men om at lade skoven skabe et

vores identitet som FDFere, og som ligger os på sinde.

møde fyldt med plads til undren, glæde og fællesskab samt

I FDF kan vi med vores tilgang til naturoplevelser ‘sænke

plads og ro til spørgsmål om livet, tro og viden.

barren’ og afmystificere naturen for de børn og unge, der en-

Udviklingsmålet løber frem til 2022.

ten vælger den fra, eller ikke har naturlig adgang til naturen.
Ved at tilbyde et let tilgængeligt og attraktivt fællesskab at

Delmål for 2019-2020:
Flere børn og unge i naturen

opleve naturen i, kan vi gøre en forskel, således at naturen

FDF skal positioneres som et attraktivt og let tilgængeligt fæl-

en naturlig del af den hverdag, de navigerer i.

lesskab at opleve naturen gennem, samt tilbyde konkrete aktiviteter målrettet både nuværende og kommende medlemmer.

ikke bliver fjern for disse børn og unge, men i stedet bliver
Målet er således at sætte den viden og de erfaringer, vi har
i FDF, i spil og samarbejde om gode initiativer og konkrete
tilbud for naturoplevelser, både internt i FDF og med eks-

At færdes i og at opleve naturen er en stor del af det at

terne samarbejdspartnere. Det skal blive tydeligt, at FDF kan

være FDFer. Mange af de aktiviteter vi laver, foregår netop

gøre en forskel, for at børn og unge aktivt vælger udelivet til.

i naturen, og vi tiltrækkes naturligt af strand, eng, skov og
andre naturområder, når vi tager på weekendtur og sommerlejr. Det gør vi, fordi naturen, og det, den rummer, på
mange planer taler direkte ind i vores identitet, ambition og
historie. Det handler om at være til stede i naturen, om udeliv, naturoplevelser, forundring og respekt for skaberværket.
Altså ikke ‘kun’ om aktiviteter som kano og vandring, men
også om at lege, sove, leve i og forundres af naturen.
Naturoplevelser bidrager positivt hos den enkelte ved at
skabe glæde, men også til det fællesskab naturoplevelserne
dyrkes i. Mange danskere ønsker at bruge mere tid i naturen,
dette ønske kan FDF tale direkte ind i ved at være det naturlige fællesskab, man som barn, ung eller voksen kan søge til
for at få naturoplevelser.
Naturoplevelser kan være mange ting og have mange
formål for den enkelte. I FDF ligger vores tilgang til naturen
og den glæde, man som barn eller voksen kan opnå ved at
færdes i naturen, tæt op af vores ambition.
Der lægges vægt på, at det enkelte barn gives muligheden
for at vælge et udeliv med fysisk aktivitet og sanselighed,
fremfor en, for nogen, alt for digital og ikke-kropslig aktivitet. Det er vigtigt for os, at de naturoplevelser, vi har i FDF,
rummer elementer af nysgerrighed og forundring, og at
de understøtter vores kristne grundlag, og samtidig er det
grundlæggende, at naturoplevelser fremmer relationer mellem mennesker.
Det, at være fælles om gode naturoplevelser, er allerede en
stor del af dagligdagen i kredsene. Men det kan let komme
til at virke som noget underforstået, noget vi glemmer at
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Bilag til punkt 8: Forslag om tilpasning af Medlemspuljen
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

Budget og regnskab for medlemspuljen fremlægges for
landsmødet sammen med landsforbundets budgetter og

Indledning

årsregnskaber.

I 2008 besluttede landsmødet, at midler fra lukkede kredse
ikke skal indgå i landsforbundets driftsregnskab, men skal

Motivation

henlægges i medlemspuljen, hvor de kan anvendes til kreds-

I de senere år er der lukket flere kredse end der er startet.

start og medlemsudviklende aktiviteter. Hovedbestyrelsen

Dermed bliver der også færre muligheder for, at FDF når ud

foreslår at landsmødet vedtager følgende lettere tilrettede

til børn og unge. På kort sigt medfører det ligeledes lavere

formål for medlemspuljen:

medlemstal og risiko for nedgang i tilskud mv. Derfor er
det nødvendigt at gøre det nemmere at starte en ny kredse

Forslagets ordlyd

eller nye kredse og at understøtte initiativlysten hos flere

Overskydende midler fra lukkede FDF-kredse tilfalder FDFs

potentielle FDF-iværksættere rundt om i landet. Fra lands-

landsforbund, hvor de henlægges under medlemspuljen.

forbundets side arbejdes der løbende på at gøre det nem-

Midlerne i medlemspuljen kan anvendes til både kredsstart

mere og mere attraktivt at starte nye kredse, ligesom lokale

og til medlemsskabende aktiviteter i FDF, både lokalt og

initiativer så vidt muligt bliver understøttet af landsforbun-

nationalt.

dets ansatte. Samtidig opleves der et stigende behov for, at

Hovedbestyrelsen er forpligtet til at udmønte en del af mid-

landsforbundet kan understøtte indsatserne med en mindre

lerne, der kan søges til følgende hovedformål:

portion risikovillig kapital. Medlemspuljen forventes ved
udgangen af 2018 at indeholde mere end 3 mio. kr. og med

•
•

aktiviteter, der skal tiltrække eller fastholde medlemmer

dette forslag ønsker vi at bringe en del af disse midler i spil

i eksisterende FDF-arbejde

på en mere konstruktiv og fremadrettet måde ved at sætte

en kredsstartspakke med finansiering og støtte fra FDFs

ekstra fokus på kredsstart og mulighederne for at investere

ansatte til aktiviteter, der har til formål at føre til opstart

en del af de opsparede midler og personaleressourcer i at

af en ny FDF-kreds. Midlerne kan gives til at modne en

starte nye kredse til glæde og gavn for alle i og uden for FDF.

kredsopstart, før en overenskomst tegnes med landsforbundet.
Når en ny kreds formelt er stiftet og har underskrevet overenskomst med landsforbundet modtager kredsen derudover
et økonomisk tilskud fra medlemspuljen efter retningslinjer,
der fastsættes af hovedbestyrelsen.
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Bilag til punkt 9: Forslag om nedlæggelse af TVR-Fonden og allokering af
midlerne til en uddannelsespulje
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

mens de særlige regler for administration af TVR-fonden har
udelukket, at midlerne kunne honorere konkrete ansøg-

Indledning

ninger. Da TVR-fonden i en årrække har stået ubenyttet

I 1931, året hvor landsforbundets stifter Holger Tornøe og

hen, forekommer det som det rigtige tidspunkt at nedlægge

daværende formand Ludvig Valentiner, begge fyldte 50 år,

fonden og bringe midlerne i spil i en mere nutidig kontekst

blev der oprettet et legat, der senere blev lagt sammen med

til glæde for flere medlemmer end få særligt udvalgte.

Aage Rostrups mindefond, under navnet Holger Tornøes,
Ludvig Valentiners og Aage Rostrups Fond, i daglig tale TVR-

TVR-fondens vedtægter

fonden. Intentionen har været hvert år på FDFs fødselsdag

Under landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund,

den 27. oktober at uddele legatet, som en hædersgave til to

FDF er i året 1931, i hvilket år landsforbundets stifter, ar-

eller tre aktive ledere til disses fortsatte uddannelse - inden-

kitekt Holger Tornøe, og landsforbundets formand, provst

for eller udenfor landsforbundet. Legatet er dog ikke blevet

Ludvig Valentiner, begge fyldte 50 år, oprettet et legat.

uddelt i flere år.
I 2012 forsøgte landsmødet at lægge legatet sammen
med HCT-fonden, der rent juridisk er at regne for en fond.

I anledning af Aage Rostrups død i 1946 er der oprettet en
mindefond for Aage Rostrup; denne sammensluttedes med
Holger Tornøes og Ludvig Valentiners fond.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afviste dog efterfølgende
denne sammenlægning. TVR-fondens legatkapital, der tek-

Legatfundatsen er sålydende:

nisk set er en henlæggelse under landsforbundet, var pr. 31.
december 2017 547.125 kr.
Da legatet ikke er blevet uddelt i en årrække, forekom-

§1
Legatets navn er Holger Tornøes, Ludvig Valentiners og Aage

mer henlæggelsen i en nutidig kontekst uden videre formål,

Rostrups Fond.

hvorfor hovedbestyrelsen foreslår at bringe midlerne mere

§2

aktivt i spil på en måde, hvor intentionen omkring lederud-

Legatet indgår i landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-

dannelse fastholdes.

Forbunds egenkapital og bestyres af landsforbundets hovedbestyrelse.

Forslagets ordlyd
Holger Tornøes, Ludvig Valentiners og Aage Rostrups Fond

§3

nedlægges og de tilbageværende midler allokeres til en

Legatkapitalen udgjorde ved udgangen af 1997 kroner

uddannelsespulje, der skal kunne søges af kredsene til at

573.890 og skal fortsat mindst være på dette beløb, pristals-

sende deres medlemmer på kurser. FDFs uddannelsesudvalg

reguleret fra 1997.

kan ligeledes komme med forslag til puljens anvendelse. De
nærmere vilkår samt ansøgningskriterier til puljen fastlæg-

§4

ges af FDFs hovedbestyrelse, der ligeledes tager stilling til

Legatkapitalen forrentes med landsforbundets til enhver tid

den årlige udmøntning af puljen, under hensyntagen til bl.a.

gældende interne rentefod. Den del af den årlige forrent-

landsforbundets likviditet.

ning som ikke måtte blive uddelt efter § 7 eller § 9, tillægges

En sådan nedlæggelse af legatet kan kun vedtages af
landsforbundets landsmøde, og kun når meddelelse om ned-

legatkapitalen. Uddelingerne må ikke være større, end at § 3
kan overholdes.

læggelse eller ændringer har været opført på dagsordenen
for det pågældende landsmøde. Til ændring af vedtægterne

§5

kræves 2/3 majoritet af de på landsmødet afgivne stemmer.

Legatkapitalen, der er tilvejebragt ved bidrag fra FDFs venner, ledere og medlemmer, kan også i fremtiden forøges med

Motivation

bidrag.

Priserne på landsforbundets kurser er fra flere sider blevet
diskuteret og kritiseret. Samtidig melder stadig flere kredse

§6

om svigtende tilskud fra kommunerne til kursusdeltagelse.

Landsforbundets årsregnskab skal indeholde en note om

Senest er medlemspuljen af samme grund blevet søgt om

fondens indtægter, udgifter og legatkapital.

tilskud til kursusdeltagelse. Et formål det ligger uden for
medlemspuljens formål at støtte.
TVR-Fondens fokus er dog netop bl.a. lederuddannelse,

§7
Legatet uddeler hvert år på FDFs fødselsdag den 27. oktober
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en hædersgave til to eller tre aktive ledere til brug for disses

§9

fortsatte uddannelse, indenfor eller udenfor landsforbun-

Hvis legatets indtægter overstiger hvad der er behov for til

det.

opfyldelse af § 3 og § 7, kan landsforbundets hovedbestyrelse disponere over det resterende beløb på samme måde som
over Holger og Carla Tornøes Fonds indtægter

§8
Legatet kan ikke søges. For at en aktiv leder kan komme i
betragtning, må der hvert år inden 1. oktober til legatbesty-

§ 10

relsen sendes en indstilling fra HB-medlemmer, stabsmed-

Nedlæggelse af legatet eller ændringer af legatets vedtægter

lemmer, distriktsledere eller kredsledere gennem distrikts-

kan kun vedtages af Landsforbundets landsmøde, og kun

lederen.

når meddelelse om nedlæggelse eller ændringer har været
opført på dagsordenen for det pågældende landsmøde. Til
ændring af vedtægterne kræves i så fald 2/3 majoritet af de
på landsmødet afgivne stemmer.
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Bilag til punkt 10: Forslag om FDF-pædagogik
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

er her, vi henter vores pædagogiske værdier og praksis. I
navnet (1902), Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, fremhæves

Indledning og motivation af forslaget:

frivilligheden. I formålet (1973), at møde børn og unge med

I 2014 vedtog landsmødet udviklingsmålet Fællesskab og

evangeliet om Jesus Kristus, er ordet møde centralt. Der er

relationer med et delmål om at FDFs pædagogiske praksis

en gensidig sammenhæng i møde og frivillighed, som under-

skal i fokus for at understøtte lederne med konkrete handle-

streger en grundlæggende åbenhed og nærvær i FDF. De to

muligheder og uddannelse til at udfylde lederrollen. Siden

begreber, frivillighed og mødet, har lange historiske rødder

er der produceret materialer og afholdt uddannelsesmoduler

og er bestemmende for den pædagogik, der kendetegner

rundt i landet med bl.a. spillet Rundt om relationer. FDF har

FDF.

haft en tænketank for fællesskab og relationer, der har per-

FDF-pædagogikken indledes derfor af en beskrivelse af de

spektiveret og arbejdet med FDFs pædagogiske praksis og

to grundlæggende begreber Frivillighed og Mødet, som er

med pædagogiske elementer, der særligt kendetegner FDF.

udfoldet med deres relevans for FDFs pædagogiske praksis.

På baggrund af den erfaring fremlægger hovedbestyrelsen

Dertil hører seks principper i alt, tre for hvert begreb, der ud-

forslag til en FDF-pædagogik, der sætter ord på det særlige

folder hvordan voksen-barn relationen udleves og opleves

krydsfelt FDF-lederen står i, når man leder børn i FDF. FDF-

med afsæt i netop frivillighed og mødet.

pædagogikken er tiltænkt indarbejdet i fremtidigt lederuddannelsesmateriale og til samtaler på ledermøder, kurser og

Frivillighed

lignende. Det er tænkt, at en god landsmødebehandling og

I FDF er ordet frivillig en del af navnet. Frivillighed har

eventuel efterfølgende vedtagelse vil sætte idealerne for,

dermed en særlig betydning i FDF. Frivillighed gennemsyrer

hvordan voksne ledere tilgår arbejdet med børn i FDF.

fællesskabet mellem ledere og børn, mellem børn og mellem
ledere. Frivilligheden betyder, at man ikke kan fremtvinge

FDF-PÆDAGOGIK

noget, man må fremelske det.

FDFs pædagogik er forankret i to af landsforbundets fundamentale kendetegn, nemlig navnet og formålet. Det
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I frivillighed ligger der en anerkendelse af den enkelte og en

bestemmende for FDFs pædagogik. Samtidig peger det på

respekt for forskelligheden. Frivilligheden er en grundlæg-

mødet som en grundlæggende ramme for, hvordan FDF som

gende måde at engagere sig på og af egen fri vilje tage del

ståsted udfoldes i praksis. Ordet møde fortæller om den

i fællesskabet. Alle ledere kan uden formelle kompetencer

ligeværdighed, vi møder børn og unge med, både når det

tage ansvaret for aktiviteter, forkyndelse og samtale. Alle

gælder forkyndelse og aktiviteter. Det betyder, at evangeliet

kan lege, alle kan forkynde, og alle kan være noget for et

om Jesus Kristus skal udlægges og tumles med både i ord og

barn.

praksis.

1. Frivillige voksne leder børn

4. Børn og voksne mødes ligeværdigt

Med afsæt i sine erfaringer, tager lederen ansvaret både for

Fortegnet for mødet er det kristne menneskesyn med fokus

det enkelte barn, for fællesskabet og for de konkrete aktivi-

på, at ethvert menneske er unikt. Derfor møder voksne

teter. Lederen skaber rammer, hvor børn trives og udvikler

ledere alle børn i øjenhøjde og med respekt. Mødet er en

sig, og hvor der er plads til forskellighed.

gensidig relation, hvor den voksne leder hverken er mere eller bedre end barnet. Lederen ser den enkelte, sætter sig selv

2. Børn oplever, at de kan få indflydelse og medansvar

i spil og er med i legen.

I FDF erfarer børn, at de kan få indflydelse og medansvar, og
at verden ikke er en færdig størrelse. Børn øver sig i at tage

5. Børn oplever, at de er en del af noget større

ansvar og udvikler gennem samtale og deltagelse demokrati-

Børn dannes i mødet med det anderledes og det, der er

forståelse og samfundsengagement.

forskelligt fra dem selv. De oplever et fællesskab i et stort
landsforbund på tværs af alder og geografi. Lederen skaber

3. Børn tilegner sig viden og brugbare færdigheder

rum og nærvær for samtale om livets store spørgsmål. Børn

Gennem aktiviteter, udfordringer, oplevelser og leg får børn

lærer opmærksomhed, respekt og ydmyghed overfor fælles-

ny viden og færdigheder. De oplever glæden ved mestring

skabet og det skaberværk, vi er en del af.

og opdager, at man ved at være vedholdende og dygtiggøre
sig sammen med andre kan skabe en vej for store oplevelser.

6. Mødet er rammen for fælles oplevelser
Mødet er konkret og fysisk og finder sted i kredshus, på som-

Mødet

merlejr og på ture i byen og naturen. Her skabes et frirum

FDFs formål er det ståsted, der sætter os i sammenhæng

med plads til bare at være. Aktiviteter, ritualer, traditioner,

med hinanden, med andre mennesker og verden omkring

sang og forkyndelse giver tilsammen en særlig stemning og

os. Formålet rummer et kristent menneskesyn, som er

nærvær, som alle er en del af og påvirkes af.

FDF-pædagogik
Grundlag:

Frivillighed

Mødet

Principper:

1. Frivillige voksne leder børn

4. Børn og voksne mødes ligeværdigt

2. Børn oplever, at de kan få indflydelse og medansvar

5. Børn oplever, at de er en del af noget større

3. Børn tilegner sig viden og brugbare færdigheder

6. Mødet er rammen for fælles oplevelser
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Bilag til punkt 11: Forslag om ændring af landsforbundets navn
Forslag stillet af FDF K 25 Brønshøj.

forkortelse. Det giver historisk mening, men det giver ikke
mening i dag, hvor navnet FDF er det, der kendetegner os,

Indledning og motivation
Hvornår har du sidst sagt: ”Jeg skal til møde i Frivilligt

og som vi gerne have befolkningen kender.
FDF og FPF var oprindeligt forkortelser, der gav mening.

Drenge- og Pige-Forbund, FDF.”? Eller sagt ”Jeg er Frivilligt

FDF/FPF var to forkortelser, der sammen ikke længere gav

Drenge- og Pige-Forbund, FDFer.” Eller er du medlem af en

mening. Og da vi i 1994 fik navnet ”Frivilligt Drenge- og

forening, der hedder ” Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund,

Pige-Forbund, FDF”, så gik vi bort fra, at FDF var en forkor-

FDF #kredsnavn#”?

telse. FDF er ingen forkortelse, men et begreb. Det vedtog

Eller forklaret en udenforstående hvad FDF er med forklaringen: ”Det er Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF”?
Eller set et skilt på et kredshus, hvor der står ”Frivilligt
Drenge- og Pige-Forbund, FDF.”?

Landsmødet i1994. Derfor staves FDFs heller ikke med apostrof som FDF’s. Erkendelsen i 1994 var, at FDF er mere end
sit navn. Det er et begreb.
Så i en tid, hvor vi gerne vil styrke profilen og profilere os

Nej vel? Ingen bruger nogensinde ”Frivilligt Drenge- og

på det, som folk kender os for, så foreslår vi, at Landsforbun-

Pige-Forbund, FDF.” andet end i officielle sammenhænge.

dets navn kommer til at hænge sammen med det, vi er: FDF.

Børnene bruger det ikke, forældrene bruger det ikke – og
ingen af dem ved formentligt, at det eksisterer. Lederne og

Forslagets ordlyd

kredsene bruger det ikke – så hvorfor skal vi så blive ved

Forslag til FDFs vedtægter § 1:

med at hedde noget, som ingen bruger i dagligdagen?

Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund,

I stedet foreslår vi, at vi forenkler tingene. Nemlig at vi

FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune.

også hedder det, vi kalder os. Nemlig FDF. Og at når vi skal
beskrive os selv, i stedet forklarer, at vi er en kirkelig, frivil-

Ændres til:

lig børne- og ungdomsorganisation, der arbejder på at give

Landsforbundets navn er: FDF. Landsforbundet har hjemsted

børn og unge et ståsted at møde verden fra. I stedet for at

i Københavns Kommune.

forklare det med den lange udgave af noget, der ikke er en
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Punkt 12: Tydelig sammenhæng mellem FDFs profil, udtryk og identitet
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

Fælles for de følgende forslag er, at det er det, vi møder
omverden med. Et eksempel er, når nye forældre og børn

Indledning

besøger kredsens hjemmeside. Hvad for noget tøj, har børn

På landsmødet i 2014 blev der med ambitionen skabt en

og unge på, på billederne – hvilke associationer giver det?

samlet fortælling om FDF. En rammefortælling, som rigtig

Gammeldags, spejder, uniformt, mangfoldigt, moderne eller

mange har kunnet spejle sig i. To år efter vedtog landsmødet

legende? Mange steder bidrager mærkebeskrivelserne til

et nyt værdisæt.

programindholdet – så hvad laver de på billederne, og hvad

Med disse to identitetsfortællinger på plads, foreslog FDFs

står der på sæsonplanen? Hvordan passer det med ambitio-

hovedbestyrelse i 2016 at igangsætte et arbejde med henblik

nen? Hvilken stil og hvilke farver bliver man mødt med? Det

på at skabe tydelig sammenhæng mellem profil, udtryk og

gælder også, når man kigger på logo, navn og navnetræk

identitet.

på siden. Hvilke associationer sætter de i gang: Er det ord

FDF har udviklet sig løbende siden 1902. Det visuelle ud-

som imødekommende, tidssvarende og livlig, eller er det

tryk har ændret sig af flere omgange, ligesom arbejdsmetode

ord som formel og gammeldags? Hvad er kredsens samlede

og aktiviteter er andre end dengang. Målet med det arbejde,

fortælling? Er det en fortælling, man får lyst til at være en

der blev igangsat i 2016 var i højere grad at lade vores ambi-

del af? Sat på spidsen er det naturligvis ikke et logo eller

tion og værdier komme til udtryk i det konkrete arbejde og i

en hættetrøje i sig selv, der tiltrækker og fastholder børn i

vores visuelle profil, og dermed skabe en tydeligere sam-

FDF. Det gør det gode arbejde, som vi laver på møderne uge

menhæng i FDF mellem det vi siger, og det man kan se.

efter uger. Men det kan være sundt at se på sig selv udefra
og overveje, om man kan gøre noget for at sænke barren

Spejderorganisationerne i Danmark er de senere år rykket

for at komme ind og være med, og for understøtte arbejdet

tættere sammen med formål at skabe et stærkere fælles

gennem den fortælling og de signaler, vi sender ud i verden

brand. Det har naturligt givet os anledning til at spørge os

omkring os.

selv, hvor det stiller os og hvor der er der plads til en organisation med vores særegne profil. Arbejdet med profil og

Ordene i ambitionen har givet et grundlag at tale ud fra, og

udtryk har derfor også handlet om, at gøre os skarpere på,

forhåbentligt kan et nyt sammenhængende visuelt udtryk

hvem vi er, og hvordan det ser ud, når man ser på os udefra.

give et nyt afsæt for at fortælle om, hvem vi er, og hvad der

Det særlige ved FDF er, at vi giver børn og unge et ståsted at

er vores unikke tilbud i dansk foreningsliv. Der er sam-

møde verden fra gennem tro, leg og samfundsengagement

menhæng mellem tingene, og derfor er forslagene også

og relationer. Og i FDF er der ledere med noget på hjerte. Det

fremstillet under et samlet forslag. Omvendt ønsker ho-

er vigtigt, at FDFs ledere deler forståelse af, hvem vi er, og

vedbestyrelsen ikke at begrænse fremtidige landsmøder og

hvad vi er sat i verden for. Den proces kan et sammenhæn-

hovedbestyrelser, og har derfor opstillet nogle principper,

gende fysisk udtryk være med til at understøtte og forstær-

landsmødet kan debattere ud fra.

ke. Hovedbestyrelsen foreslår også en ny FDF-pædagogik for
at øge fokus på den særlige lederrolle, der er i FDF.

Forbundsvedtægternes beskrivelse af FDFs skjold giver
spillerum til at opdatere skjoldet, og stadig være tro mod

Noget af det, der blev drøftet på landsmødet i 2016 var også,

skjoldets blasonering, men der er mange følelser og menin-

om der i vores profil mon var utilsigtede barrierer for nye

ger forbundet FDF-skjold og derfor, af respekt for landsmø-

medlemmer. Kunne vi ændre på noget, så flere nye børn,

det, stilles det konkrete forslag om skjold særskilt til lands-

ledere og forældre nemmere ville kunne se sig som en del af

mødets behandling. På samme måde har FDF-skjorten en

FDF, og ville føle sig inviteret indenfor i vores fællesskab?

særlig status, og er allerede vedtaget af landsmødet, og kan i

Det er mange år siden, der har været kigget samlet på FDFs
profil og grafiske udtryk. Derfor handler forslaget også om at
få ryddet op i knopskydninger og skabe en tydelig sammenhængende profil med et sammenhængende formsprog.
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fremtiden ikke bare udskiftes udenom landsmødet.

FDFs hovedbestyrelse foreslår en profilpakke, der indehol-

Økonomi

der:

Udgifter afholdes indenfor de afsatte midler til ambition og

1. Principper for en ny beklædningslinje

udviklingsmål. Alle kredse modtager en digital grafikpakke

Med ønsket om at løsne en smule for det uniformerede

med kredsnavn.

udtryk, men samtidig bevare et stærkt fælles og let genkendeligt udtryk.

Se eksempler i Appendiks.

2. En moderniseret grafisk profil
Med ønsket om at få navn trukket stærkere op, samt at få
ryddet op i knopskydninger i forhold til farver og skrifttyper
i den grafisk profil, med en bevidsthed overfor vores traditioner.

3. Re-tegnet skjold
Med ønsket om at skjoldet passer i farver og form til en moderniseret grafisk profil, men stadig med en genkendelighed
i forhold til oprindelsen.

4. En revideret mærkefilosofi
Med ønsket om at få sat et tydeligere "ambitions-aftryk" i
mærkebeskrivelserne, og dermed direkte i aktiviteterne,
men samtidig bevare de fysiske mærker.
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12.1 – Forslag om principper for
forbundsbeklædning

en klar FDF-identitet. Hovedbestyrelsen vil, hvis forslaget
bliver vedtaget, udarbejde en tydelig designguide, hvor man
altid kan se den gældende primære linje i FDF-blå.

Forslagets ordlyd

Med forslaget om ny profilbeklædning vil vi have mere

Landsforbundet tager initiativ til at indføre en forbunds-

beklædning at vælge mellem i forskellige situationer, så

beklædning opdelt i en primær og en sekundær linje ud fra

tøjet passer til forskellige aktiviteter og temperaturer. Måske

følgende principper:

tager man forbundsskjorten på til gudstjeneste, og en t-shirt
på, når man skal klatre eller besøge SFOen. Eller måske sy-

Primær beklædning

nes man som senior, at uldtrøjen er mere uformel, og passer

o Er angivet med den FDF-blå farve

bedre til ens personlighed.

o Skjoldet er synligt
o FDF-skjorten kan ikke udgå uden et landsmødes vedtagelse

I dag oplever vi, at der er situationer, hvor skjorten er for
varm eller upraktisk, og man tager den derfor af, med det resultat, at andre har svært ved at se, hvem vi er. Et eksempel
er alle de billeder, der blev taget på dette års sommerlejre.

Sekundær beklædning

Samtidig forholder folk sig helt ubevidst til det tøj, vi

o Er angivet med den mørkeblå farve

har på. Helt automatisk signalerer vi noget med vores

o Tydelig afsender

beklædning overfor omverdenen. Danskerne afkoder vores

o Kan variere mere i udtryk end primær

forbundsskjorte som en spejderskjorte. Hvis vi indimellem
gerne vil starte en samtale med en ny forælder, journalist

Konsekvensrettelser i vedtægterne:

eller kommunens fritidskonsulent med leg eller relationer,

§ 4.6.

i stedet for først at forklare at FDF og spejdere ikke er det

Landsforbundet har en forbundsskjorte, som alle medlemmer

samme, så kunne man måske tage en hoodie eller uldtrøje

af FDF har ret til at bære.

på i stedet.
Hidtil har 55°NORD selv designet og udvalgt FDFs nuvæ-

Ændres til:

rende, uofficielle sekundære beklædning. Dette forslag er

Landsforbundet har en forbundsbeklædning, som alle med-

også en måde at trække udvælgelsen af FDF-beklædningen

lemmer af FDF har ret til at bære.

hjem til landsforbundet. Det er dog principperne og ikke
enkeltdelene, der sættes til afstemning, for det er samtidig

Motivation

vigtigt, at butikken er rentabel, og derfor skal landsmødet

Hovedbestyrelsen foreslår, at der fremover skelnes mellem

ikke vedtage mange konkrete enkeltdele. Undtagelsen er

en primær og en sekundær beklædning.

FDFs forbundsskjorte, der er vedtaget af landsmødet, og

Forslaget om en ny profilbeklædning handler om at give

derfor stadig ville skulle til landsmødets behandling for at

flere valgmuligheder, der vil betyde et mindre uniformt

kunne ændres eller fjernes. Forbundsskjorten hører i denne

udtryk. Vi vil gerne vise enhed, men ikke nødvendigvis

sammenhæng til i kategorien primær beklædning.

enshed. Og måske er det ikke længere sådan at en beklæd-

FDF har en udpræget tradition for at lave t-shirts i for-

ningsmulighed passer alle. Måske er det nemmere som ny

bindelse med arrangementer og lejre. Den frihed har man

forælder-leder at tage en t-shirt på end en forbundsskjorte.

stadig. Disse er ikke en del af den officielle beklædning. Lige-

Med flere muligheder bliver det nemmere at finde noget, der

ledes står det fortsat kredsen frit for at have egne beklæd-

passer den enkelte, samtidig med at der ikke gåes på kom-

ningsretningslinjer.

promis med det visuelle tilhørsforhold. Men det er vigtigt at
understrege, at øvelsen ikke handler om at vælge skjorten

Økonomi

fra, men at vælge mere til.

Udgifter afholdes indenfor de afsatte midler til ambition og

Elementerne i den primære beklædningslinje er nøje

udviklingsmål.

udvalgt, så der er et afgrænset antal dele, som repræsenterer
en vis bredde, men stadig har en tydelig sammenhæng og
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Se eksempler i Appendiks.

12.2 – Forslag om principper for ny grafisk
profil

og struktur– at her er der voksne med styr på tingene, men
samtidig også har en dynamisk, legende karakter. Endelig
skal den have stor alsidighed for at imødekomme FDFs be-

Forslagets ordlyd

hov. Vil man have en unik skrifttype, må man betale for det.

Hovedbestyrelsen udarbejder ny designguide ud fra et prin-

Landsforbundet sørger for, at den valgte skrifttype indføres

cip om, at navn, navnetræk og logo er tre separate designele-

til overskrifter i kredshjemmesidesystemet og på produkter

menter for FDF. Samtidig sikres det, at farver, skrifttyper og

på trykkeriet.FDF.dk Ligeledes præsenteres et gratis alterna-

designelementer udgør en visuel helhed. Der stilles et gratis

tiv til skrifttypen, hvis kredse har behov udover de skabelo-

alternativ til font til rådighed.

ner, der er udbudt i Trykkeriet.
Med indførelsen af forbundsskjorten i 2011 fik FDF en

Motivation

ny blå farve. Vi kalder den FDF-blå eller skumringsblå.

Hovedbestyrelsen ønsker en sammenhængende grafisk

Andre organisationer og foreninger har deres farver. Den

profil, hvor farver, typografi, navn, logo og skjold er tænkt

skumringsblå har identitet og særegenhed, idet den ikke

sammen, så de danner en visuel linje, der er let at afkode

er standard blå. Den er helt vores egen, og den folk kender

som FDF, og som trækker tydelige tråde til vores historie.

os på, når de møder os i gadebilledet. Der bør tilstræbes en

En grafisk profil, der balancerer fortid og nytid, som har et

sammenhæng, så man også kender os på den, når man ser

sammenhængende formsprog og et tidssvarende udtryk, der

vores logo, besøger vores hjemmesider eller køber en FDF-

afspejler vores værdier og ambition.

lodseddel. Samtidig har FDFs klasser traditionelt haft hver

Tilbage i 1996 fik FDF en ny grafisk standard, der siden

deres farve, uden man har spekuleret meget på, hvordan

er knopskudt i takt med den digitale udvikling og FDFs

de matcher sammen, eller set dem som en del af en samlet

generelle behov. I 2011 blev den opdateret, men uden der

farvepalette.

eksempelvis blev set på farveprioritering og -koordinering.

Forslaget basseres på tre grafiske elementer: Navnetræk-

Der er behov for at se på den samlede grafiske pakke med

ket FDF, skjoldet, som er FDFs logo, og så endelig vores

henblik på modernisering og opdatering. Der er tradition for,

navn Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund. Navnet bruges i dag

at skjold behandles af landsmødet, men der er ikke i nyere

næsten udelukkende på vores brevpapir. Samtidig kender

tid tradition for, at landsmødet vedtager grafisk standard,

folk os i dag i mindre grad på de tre bogstaver FDF. Derfor gi-

såsom skrifttyper, farver med mere.

ver det god mening at indføre det fulde navn som et grafisk

Meget visuel identitet ligger i den valgte skrifttype. Og

element, der kan bruges på plakater, hjemmesider, lodsedler

her bør FDF have en, der har karakter, charme og på én gang

og lignende. Ordene: Frivillig, drenge, pige og forbund siger

rummer historie og fornyelse. En der signalerer ordenlighed

tilsammen rigtig meget om, hvem vi er.
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12.3 – Forslag om nyt skjold
Forslagets ordlyd
Det fremlagte forslag til skjold, der findes i to ligestillede
versioner, med henholdsvis hvid og blå yderkant.

Motivation
I arbejdet med udkast til ny grafisk profil, har der vist sig et
behov for også at opdatere FDFs skjold. Eksempelvis passer
den sorte farve ikke til en pallette, hvor FDF-blå er den bærende, og hvor sort slet ikke er med. En opdatering af FDFs
skjold er ikke noget nyt. Det er allerede sket mange gange
gennem tiden. Researcharbejdet i forbindelse med arbejdet
har vist, at nogle af de allerførste udgaver af FDF-skjoldet
havde et blåt omrids, og at stjernerne har siddet uden en
outline/ydre kant.
Vores skjold er beskrevet i vedtægterne med en blasonering – en skriftlig redegørelse for skjoldet. Sådan en har alle
våbenskjold. Det er det, der definerer skjoldet – og noget,
der ligger fast. Men det betyder også, at man kan justere på
det, der ikke er beskrevet. I dette konkrete tilfælde er det
den sorte farve, outline, skjoldform, skrifttype og halvstjernerne.
Designerne har kigget på skjoldet med det formål at gøre
udtrykket blødere, og give et mere tidssvarende formsprog.
Eksempelvis er den øvre kant i forslaget buet, og hjørnerne
er bløde. Udtrykket er forenklet, der er færre detaljer, som
gør det nemmere at gengive skjoldet også i lille udgave. Dertil er "FDF" i korsets vandrette arm gjort mere læsbart.
Stjernerne har en vis fremtoning, idet de er identitetsbærende. Uden dem, mister skjoldet sin særegenhed. På samme måde er hullerne en iboende del af det originale design,
og giver særegenhed og visuel lethed. Samtidig er der søgt
en god balance mellem skjoldform og stregtykkelse. Endelig
har der været fokus på at skabe en sammenhængende stil på
tværs af alle elementer: navn, navnetræk og skjold.
Skjold med blåt omrids benyttes på eksempelvis hvid
baggrund. På forbundsskjorten og andre farvede baggrunde
bruges skjold med hvidt omrids. Alle medlemmer modtager
et nyt skjold, der kan sættes på skjorten.

Økonomi
Udgifter afholdes indenfor de afsatte midler til ambition og
udviklingsmål, hvor der er afsat ekstra midler 300.000 kr. til
udrulning af nyt skjold i kredse og blandt medlemmer. Alle
medlemmer får udleveret et nyt skjold til forbundsskjorten,
og alle kredse får et gavekort til trykkeriet til indkøb af for
eksempel nyt skilt eller flag. Og alle kredse modtager en
digital grafikpakke med kredsnavn.
Se eksempler i Appendiks.
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12.4 - Forslag om ny mærkefilosofi

nisation. Ledere skaber rammer om fantastiske oplevelser
for børn og unge, og de er medoplevere på disse oplevelser.

Forslagets ordlyd

Derfor tager man som leder mærker sammen med sine børn,

Hovedbestyrelsen iværksætter arbejde med at gennemskrive

og ingen mærker er målrettet de voksne.

mærkebeskrivelserne ud fra følgende principper:

De nye mærkebeskrivelser vil tage udgangspunkt i en fælles oplevelse suppleret af en række valgfrie aktivitetsforslag.

• Mærkebeskrivelser hviler på FDFs ambition og pædagogik.

I det nuværende mærkesystem er niveau 1-5 pædagogiske

• Fokus på oplevelser.

mærker, mens niveau 6-10 er faglige mærker, og de øverste

• Mærker tages i fællesskab.

niveauer er tiltænkt ledere. Systemet lægger op til differen-

• Mærker er for børn og unge.

tiering. Dette er tænkt ud af den nye mærkefilosofi, hvor

• Mærker tages primært i kredsen.

mærkebeskrivelserne vil lægge op til oplevelser i fællesska-

• Lederen beslutter hvilken rækkefølge mærkerne tages i.

bet, og alle derfor vil modtage samme mærke.
Lederen er den, der kender børnene allerbedst, og det er

Motivation

derfor naturligt, at lederen selv kan vælge rækkefølgen af

Mærkerne i FDF udtrykker nogle af de aktiviteter, vi laver,

mærkerne inden for hver tråd. Man kan således starte med

når vi mødes om at give børn og unge et ståsted at møde

nummer 4, hvis man synes, den er mest interessant, og at

verden fra. Det er derfor naturligt, at aktiviteterne og mær-

børnene kan gennemføre aktiviteterne.

kerne har en tæt sammenhæng med FDFs formål, ambition,

Desuden er aktivitetsforslagene til hver oplevelse vejle-

værdier og pædagogik (hvis denne vedtages af landsmødet).

dende, og man vælger som leder selv, om man vil følge en af

I FDF vægter vi dannelsen og det, vi laver sammen, fremfor hvad vi lærer. Du skal kunne pege på en tumlings ærme

dem, dem alle, eller noget man selv brænder for.
Progressionen er mærkerne er tænkt sådan, at 1-5 byg-

og spørge: ”Hvad har du oplevet, da du fik den dér?” frem

ger på oplevelser i kredsen, mens 6-10 også præsenterer

for ”hvad kan du, siden du har fået den der?”

aktivitetsforslag i landsforbundet eller lokalsamfundet,

Det betyder ikke, at børn ikke lærer noget i FDF. Gennem

samt lægger op til refleksion over, hvorfor vi arbejder med

aktiviteter, udfordringer og leg får børn ny viden og færdig-

pågældende oplevelser, og hvordan man kan formidle disse

heder. De oplever glæden ved mestring og opdager, at man,

oplevelser til andre.

ved at være vedholdende, og dygtiggøre sig sammen med
andre, kan skabe en vej for store oplevelser.

De gennemskrevne mærkebeskrivelser vil blive tilgængelige på FDF.dk og i FDF-app’en.

På dette landsmøde behandles også et forslag til en ny FDF
pædagogik stillet af hovedbestyrelsen. Formålet med denne

Økonomi

er netop at rammesætte den særlige voksen-barn-relation,

Udgifter afholdes indenfor udvalgsbevillingerne.

der er i FDF. Denne pædagogiske praksis ønsker vi også står
tydeligere frem i de aktivitetsbeskrivelser, vi har.

Se eksempler i Appendiks.

Mærkerne viser, at vi i FDF er en børne- og ungdomsorga-
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Bilag til punkt 13: Forslag om nyt skjold
Forslag stillet af FDF K 9, FDF Kolding 2, FDF Vesterbro og
FDF K 27 Lundehus Sogn.

Forslagets ordlyd
FDF K 9, FDF Kolding 2, FDF Vesterbro og FDF K 27 Lundehus Sogn stiller forslag om nyt skjold i forbindelse med
opdateringen af FDFs profil og visuelle udtryk.
I bilaget er begrundelser for de forskellige valg beskrevet.

Motivation
Hovedbestyrelsen har fået udarbejdet et forslag til nyt
skjold, der blev præsenteret på sommermøderne og onlinewebinaret i juni. Vi mener dog ikke, at bureauets begrundelser hænger sammen med deres eksekvering. Ønsket om
et skjold, der bedre afspejler vores ambition, er ikke blevet
opnået. Med udgangspunkt i de samme kriterier som i HBs
forslag, har vi fået udviklet et bud på et nyt skjold, som lever
op til de ønsker, der blev sat tilbage på landsmødet i 2014.
Kriterierne som er blevet opsat af bureauet er:
1. Udtryk: Blødere, mindre krigerisk og et mere tidssvarende
formsprog.
2. Sammenhæng: Konsekvent visuel stil på tværs af elementer.
3. Teknisk/praktisk: Enklere, renere, færre detaljer og optimal implementering.

Økonomi
Sammenligner man det nye skjold med det nuværende,
vil man opdage at dette forslag er en modernisering af det
nuværende skjold. Ved at bevare skjoldets ikoniske form,
behøver vi ikke skifte alt ud på en gang. I takt med der bliver
produceret nyt materiale, kan vi introducere det nye skjold
og dermed udfase det nuværende.
Se eksempler i Appendiks.
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Bilag til punkt 14: Forslag om visuel sammenhæng på grafiske elementer
Forslag stillet af FDF K 9, FDF Kolding 2, FDF Vesterbro og

lever op til de ønsker, der blev sat tilbage på landsmødet i

FDF K 27 Lundehus Sogn.

2014.

Forslagets ordlyd

Kriterierne som er blevet opsat:

FDF K 9, FDF Kolding 2, FDF Vesterbro og FDF K 27 Lunde-

1. Udtryk: Blødere, mindre krigerisk og et mere tidssvarende

hus Sogn stiller forslag om en stærkere visuel sammenhæng

formsprog.

på tværs af vores grafiske elementer, i forbindelse med

2. Sammenhæng: Konsekvent visuel stil på tværs af elemen-

opdateringen af FDFs profil og udtryk.

ter.
3. Teknisk/praktisk: Enklere, renere, færre detaljer og opti-

Motivation

mal implementering.

Hovedbestyrelsen har fået udarbejdet et forslag til en ny
visuel identitet, der blev præsenteret på sommermøderne

Ansvar

og online-webinaret i juni måned. Vi mener dog ikke, at

Hovedbestyrelsen pålægges ansvaret om færdiggørelse af

bureauets begrundelser hænger sammen med deres ekse-

visuelle guidelines. I bilaget ses eksempel på en sådan sam-

kvering. Ønsket om en identitet, der bedre afspejler vores

menhæng.

ambition, er ikke blevet opnået.
Med udgangspunkt i de samme kriterier som i HBs forslag,

Se eksempler i Appendiks.

har vi fået udviklet et bud på en ny visuel identitet, som
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Bilag til punkt 15: Forslag til nyt mærkekoncept
Forslag stillet af *K 19 - Vanløse

mærkeoplevelse, det giver bedst mening for klassen og det
enkelte barn at tage. Det vil også give den enkelte leder mu-

Indledning

lighed for arbejde med at styrke klassens fællesskab. Cykel-,

På sommermøderne i juni præsenterede HB en ny mærkefi-

vandre- og jubilæumsmærket kan adskille sig og fortsætte

losofi med det mål, at vores arbejde med mærker skal følge

med den nuværende niveaudeling.

vores ambition: Mærker tages i kredsen af børn og unge med
et fokus på fællesskab og oplevelser. Vi støtter filosofien,

Rækkefølgen på mærkeoplevelserne ønsker vi vælges af

men ønsker en revision af mærkekonceptet, der danner bro

lederen, således at det giver mening for klassen. Der skal

til den niveauopdeling, der nu er gældende for mærkerne og

forsat tænkes progression i læring og oplevelser i overens-

er sammentænkt med skjortens mærkegitter. I forlængelse

stemmelse med klassens erfaringer og kompetencer. Pro-

af den præsenterede mærkefilosofi foreslår vi et mærkekon-

gressionen ser vi både ske for hver mærkeoplevelse, og med

cept, der kan danne grundlag for både gode oplevelser og

de aktiviteter der vælges inden for en mærkeoplevelse. For

god læring i tråd med FDFs ambition.

hver mærkeoplevelse styrkes barnets bredde i kompetencer
og viden inden for mærket. Dette ønsker vi er gældende

Forslagets ordlyd

uanset rækkefølgen på mærkeoplevelserne. Når lederen

Hovedbestyrelsen foranlediger med udgangspunkt i de

planlægger en mærkeoplevelse, vælges læringsmål og ak-

nuværende mærkebeskrivelser en revision af vores mærke-

tiviteter i den sværhedsgrad, der giver mening for klassen.

materiale efter følgende principper:

Valget kan tage udgangspunkt i børnenes/de unges alder og

• Mærker er for børn og unge og tages i fællesskab.

hvor mange mærkeoplevelser, de allerede har haft. For nogle

• Hvert mærke består af et antal mærkeoplevelser, som

mærker vil der være mærkeoplevelser, der naturligt udsky-

lederen selv vælger rækkefølgen på.
• Fra materialet vælger lederen mærkeoplevelser, aktivite-

des til børnene/de unge er erfarne nok, mens andre mærkeoplevelser sagtens vil kunne vælges i vilkårlig rækkefølge.

ter og læringsmål, der passer til den enkelte klasses alder

I det foreslåede mærkekoncept er det lederens opgave på

og erfaringer. Målet er den gode oplevelse, og at børnene/

meningsfuld og pædagogisk vis at tilvælge aktiviteter og

de unge sammen lærer noget nyt.

læringsmål i netop det omfang, der giver mening for klas-

• For hver mærkeoplevelse, som børnene/de unge har, stiger
tallet på deres mærke med én.

sen, sådan at hver enkel mærkeoplevelse styrker dem i FDFs
fællesskab.

Motivation

Med mærkematerialet ser vi en mulighed for at udbrede

I FDF giver vi børn og unge et ståsted at møde verden fra.

FDFs ambition gennem et katalog af gode og lærerige ople-

Dette gør vi gennem aktiviteter i sammenhæng med vores

velser. Med de fysiske mærker på skjorten kan vi mindes og

formål, ambition og værdier. Med mærkematerialet har vi

tale om de oplevelser, vi har haft sammen og om alt det, vi

som ledere mulighed for en fælles ramme af oplevelser, akti-

har lært. Mærkeoplevelserne er ikke nummererede, efter-

viteter, kompetencer og læring, som kan brede FDF-arbejdet

som rækkefølgen vælges frit af lederen. Antallet af mærke-

ud for børnene og de unge. Mærkematerialet skal derfor tage

oplevelser, som I har haft, symboliseres elegant af tallet på

udgangspunkt i vores fælles formål, ambition og værdier, og

mærket. For hver ny mærkeoplevelse stiger tallet på mærket

på den måde give børn og unge et ståsted at møde verden

med én. Er der børn, der er startet til FDF senere eller som

fra. Vi mener, at denne hensigt kræver et mærkekoncept,

har været fraværende ved tidligere mærkearbejde, kan de

der lægger op til, at lederen har mulighed for at træffe de

stige fra 1 til 2, mens andre børn vil stige fra 3 til 4. Ved at ar-

valg, som giver den bedste oplevelse med hvert enkelt

bejde med en mærkeoplevelse igen efterhånden som klassen

mærke.

bliver ældre, kan man øve sig i det, man tidligere har lært og
desuden kan sværhedsgraden øges. Derudover har det den

Som leder er det oplagt at tage udgangspunkt i børnenes er-

fordel, at de børn/unge, der ikke var med til mærkeoplevel-

faring, interesser og i de muligheder, man har i sin kreds og i

sen første gang, nu kan få del i læringen, oplevelsen og stige

sit nærområde. FDFs mærker ser vi støtte et bredt udbud af

i mærketal.

kompetencer, læring og oplevelser. Vi mener, at man i planlægningen skal kunne overveje, hvilken mærkeoplevelse,

Økonomi *

man vil arbejde med først. Dette valg vil være forskelligt

Omkostninger ifm. revisionsarbejdet.

afhængigt af lederen, børnene, kredsens muligheder og det
nærområde, man er en del af. Det vil styrke både oplevelsen og læringen, at lederen har mulighed for at vælge den
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Se eksempler i Appendiks.

Bilag til punkt 16: Forslag om landsdelsledelsers mulighed for indsupplering
Forslag stillet af samtlige landsdelsledelser.

Forslagets ordlyd
Ændring til § 11, stk. 1 Tilføjelse i første afsnit (inden stk. a):
Landsdelsledelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer.
Suppleringen gælder valgperioden ud.

Motivation
Dette for at give landsdelsledelserne samme muligheder
for supplering som eksisterer for både kredsbestyrelser og
hovedbestyrelsen.

DAGSORDEN
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Bilag til punkt 17: Forslag om særskilte vedtægter for landsdelsledelser
Indledning og motivation

Vi foreslår følgende ordlyd, som er identisk med enkelte

I FDF findes der 8 forskellige landsdele. Dermed findes der

bestemmelser i de eksisterende vedtægter for landsdelene

også 8 forskellige måder at udføre landsdelsledelse på -

(§ 11)

men vi har ét sæt fælles vedtægter, som sætter rammerne.
På Landsmødet i 2016 så vi disse forskelligheder komme
til udtryk gennem flere forslag, omkring ændring af disse
vedtægter. Landsdelsledelserne var ikke enige omkring
valgperioder, interval mellem landsdelsmøder, samt om

Appendiks II

ungdomsrepræsentanterne har stemme på lige fod med

Standard valgvedtægt for landsdelsledelser

landsdelsledelsesmedlemmerne.
Ingen af forslagene blev vedtaget og vi fik endnu en 2-årig

§ 1 Antal medlemmer i landsdelsledelsen

periode med vedtægter som ikke rigtig passer på alle lands-

Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-5

delsledelser. I den forgangne periode har landsdelsledelser-

medlemmer valgt af landsdelsmødet. Antallet af medlem-

ne nedsat en lille arbejdsgruppe, som skulle finde en løsning

mer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet.

på, hvordan hver Landsdel kan arbejde på den måde, der
passer dem. Vores bud er dette Appendiks II. Med det bliver

§ 2 Tidspunkt for landsdelsmøde

det op til hver enkel landsdels kredse, at sætte rammerne for

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter

den egen landsdelsledelse.

landsmødet, inden udgangen af marts.

Forslagets ordlyd
1. Ny § 11, stk. 10:

§ 3 Ungdomsrepræsentanter

Enhver landsdel skal have egne vedtægter vedrørende valg

delen til landsdelens ungdomsrepræsentanter og sup-

til landsdelsledelsen. Standardvedtægten vedrørende lands-

pleanter samt at danne disse demokratisk forud for

delsledelser er vedtaget af landsmødet og er gældende, med

landsmødet og støtte disse før og under landsmødet i det

mindre andet er bestemt i den enkelte landsdel. Vedtægter

nødvendige omfang. Der skelnes ikke mellem ungdoms-

vedrørende landsdelsledelsen, der afviger fra appendiks II,

repræsentanter og suppleanter under den demokratiske

skal godkendes af landsdelsmødet og herefter godkendes af

dannelse.,

hovedbestyrelsen, før de kan træde i kraft.

Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to sup-

Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i lands-

pleanter.
Valget afholdes senest 13 måneder før den forventede

2. Ændringer til § 11, stk. 3

landsmødedato. Til valget skal alle landsdelens seniorer

§ 11, stk. 3, punkt 3:

være inviteret og have mulighed for at stille op.

Forslag fra kredsene og landsdelsledelsen om landsdelens plan
for de kommende to år perioden frem til næste landsdelsmøde, som skal danne udgangspunkt for samarbejdsaftalen med
hovedbestyrelsen.
og § 11, stk. 3, punkt 4:
Bindende vedtagelser på landsdelsniveau, herunder fastlæggelse af budget for de følgende to år perioden frem til næste
landsdelsmøde.

3. Nyt appendiks II
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Bilag til punkt 18: Forslag om sammensætning og valg af kredsbestyrelser
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

• Minimum fire bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af
medlemmerne på det årlige årsmøde i kredsen.

Indledning og motivation

• Derudover er der mulighed for udpegninger og indsupple-

På landsmødet i 2016 blev det bl.a. som opfølgning på DUFs

ringer. Dog så længe de direkte medlemsvalgte fortsat er i

nye tilskudsregler, vedtaget at indføre 15-års valgret i FDF.

flertal.

Det betyder, at 15-18-årige kan vælges til landsdelsledelse
og hovedbestyrelse. I 2016 var de nærmere vejledninger og

Om de valgte medlemmer:

tolkninger ikke helt klar, hvorfor hovedbestyrelsen nævnte,

ALLE medlemmer kan opstille, og alle medlemmer har stem-

at vi ville komme med forslag til sammensætningen af

meret - dog SKAL medlemmer under 15 år lade sig repræsen-

kredsbestyrelserne på dette landsmøde. Ændringerne har

tere af en af deres forældre, og medlemmer mellem 15 og 18

imidlertid også sat fokus på valggrupperne i kredsbesty-

år KAN lade sig repræsentere af en forælder.

relserne der i dag bevirker, at ikke alle medlemmer eller
grupper af medlemmer kan sætte sig på et flertal i bestyrelsen, hvis de kan samle stemmer nok. Det er heller ikke
alle medlemmer, der kan blive valgt til formand eller flere

Man vælges for en 2-årig periode, således at der hvert år er
2 på valg.
Uanset at en person kan have flere roller, har hver fremmødt person kun en stemme.

andre centrale poster som der er demokratisk valg til, her-

Såfremt der efter et valg ikke er nogle medlemmer af

under også revisor. FDF er blevet oplyst af DUF, at direkte

kredsbestyrelsen mellem 15 og 18 år, tilbydes kredsens

medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer til hver en tid skal

seniorer at udpege en sådan, der indgår i bestyrelsen med

udgøre flertallet i en bestyrelse. Fokus er dermed ikke læn-

samme rettigheder og pligter som alle andre - frem til næste

gere kun på de 16-18-årige, men på alle medlemmer og deres

årsmøde.

demokratiske rettigheder. Det betyder nu, at FDF bliver nødt

Såfremt der efter et valg, ikke er nogle medlemmer af

til at kigge lidt mere grundlæggende på kredsbestyrelserne,

kredsbestyrelsen, der er aktive ledere i kredsen, tilbydes le-

der i dag er sammensat med repræsentanter fra forskellige

dermødet at udpege en sådan, der indgår i bestyrelsen med

valggrupper, hvoraf de fleste ikke kan opnå flertal i bestyrel-

samme rettigheder og pligter som alle andre - frem til næste

sen. Hovedbestyrelsen fremsætter derfor nedenstående for-

årsmøde. Det indskærpes dog for at imødekomme DUF, at

slag til vedtægtsændringer omkring valg og sammensætning

medlemmerne valgt direkte på årsmødet til hver en tid skal

af kredsbestyrelserne, som sikrer et mere gennemsigtigt

være i flertal i bestyrelsen.

kredsdemokrati og som imødekommer DUFs krav til med-

For at det på forhånd er prioriteret i hvilken rækkefølge,

lemsdemokrati. FDF modtager årligt i omegnen af 7 mio. kr.

der kan udpeges og indsuppleres seniorer, ledere og øvrige

i driftstilskud fra DUF.

bestyrelsesmedlemmer er det i forslaget indskærpet at se-

I forslaget forsøges det at bruge så almindeligt forenings-

niorerne har førsteret til at udpege en repræsentant og leder-

sprog som muligt samtidig med, at FDFs traditioner forsøges

mødet kun kan udpege en repræsentant såfremt de med-

bevaret. Det er ligeledes intentionen, at alle medlemmers,

lemsvalgte fortsat er i flertal, hvilket ligeledes gælder for

herunder ledernes demokratiske rettigheder så vidt muligt

bestyrelsens mulighed for at supplere sig i løbet af perioden.

sidestilles.
Forslaget går ud på delvist at droppe de nuværende repræsentationer/valggrupper, og at indføre et årligt demokratisk
årsmøde i kredsen. Dette skal også ses som led i en generel

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert årsmøde selv med
formand, kasserer og andre tillidshverv. Kredslederen kan
som hidtil ikke vælges til formand.
Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to medlem-

oplæring af yngre medlemmer i, hvordan det nære for-

mer med stemmeret (præcist som i dag). Dog kun så længe

eningsdemokrati fungerer, herunder at de har mulighed for

de direkte medlemsvalgte fortsat er i flertal.

at tage ordet, at udtrykke sig i en forsamling og at blive valgt
til de ledende organer.

Hvis en kredsbestyrelse i dag har 2 forældre, 1 lederrepræsentant og 1 seniorrepræsentant kan den fint køre videre
som sådan, hvis de alle fire bliver valgt på årsmødet - men

Forslaget går på, at en kredsbestyrelse fremover skal bestå

man kunne også forestille sig en kreds hvor det måske er

af:

svært at få nok forældre til at stille op, men hvor der er 2

• Kredslederen, eller én repræsentant for kredsledelsen

ledere der gerne vil lave bestyrelsesarbejde, eller måske 1

(altså et født medlem)
• En repræsentant for det eller de lokale sogne (altså et eksternt udpeget medlem)

aktiv leder, og en tidligere leder der forsat er medlem - dette
vil nu også kunne lade sig gøre. Er der omvendt mange
forældre (som repræsentanter for deres børn under 15 år) der
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gerne vil være med, kan de fint vælges, uden at det sker på
bekostning af seniorerne og lederne, for de udpeger så hver

• Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde.
Disse skal til hver en tid udgøre et flertal af bestyrelsen.

en repræsentant efterfølgende. Med dette vil vi i højere grad
opnå at alle medlemmer har samme rettigheder. Det må i

Har kredsen ingen medlemmer i senioralderen bortfalder

denne forbindelse antages, at det hverken bliver sværere el-

valget af seniorrepræsentant. Seniorrepræsentanter under

ler nemmere at finde bestyrelsesmedlemmer end hidtil.

myndighedsalderen er ikke juridisk ansvarlige for kredsbestyrelsens beslutninger.

Øvrige temaer
Afvisning om ansøgning om medlemskab

Valgene til kredsbestyrelsen kan foregår samlet på dent

Det foreslås at bestemmelsen om, at kredsbestyrelsen kan

årlige forældregeneralforsamling årsmøde i kredsen, eller

afvise en ansøgning og medlemskab fjernes. Eksklusionsmu-

de forskellige valggrupper kan hver for sig på et møde vælge

ligheden fastholdes som nu, hvorved kredsen kan sikre, at

deres repræsentant(er) til bestyrelsen, og der orienteres så

ledere, der modarbejder kredsen, kan fjernes.

om valgene på forældre-generalforsamlingen. Alle valg er
gældende for en toårig periode, således at den ene halvdel af

HB’s godkendelse af kredsbestyrelsen

kredsbestyrelsen er på valg i ulige år og den anden halvdel

Da hovedbestyrelsen ikke i dag i praksis godkender en kreds-

er på valg i lige år. Seniorrepræsentanten er dog kun valgt

bestyrelse, foreslås det at slette denne bestemmelse.

for et år ad gangen.
På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og

Fremadrettet

alle kan opstille til kredsbestyrelsen - dog således at med-

Forslaget er drøftet og gennemgået med FDFs advokat og det

lemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en af deres

er ligeledes afklaret med DUFs tipsudvalg, at såfremt lands-

forældre, og at medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år

mødet vedtager ændringerne vil FDF fremover leve op til

kan lade sig repræsentere af en af deres forældre.

DUFs regler på dette område. Det kræver dog samtidig også,

Hver deltager kan ikke have mere end en stemme, uanset

at FDFs kredse tilpasser den måde kredsbestyrelsen vælges

at vedkommende måtte repræsentere flere medlemmer,

og konstitueres på til at leve op til de ændrede vedtægter.

herunder sig selv.

Landsforbundet vil derfor også forsøge at vejlede mere ind-

Såfremt der efter et valg ikke er nogle medlemmer af

gående om, hvordan kredsen kan afvikle årsmødet, hvor alle

kredsbestyrelsen mellem 15 og 18 år, tilbydes kredsens

medlemmer skal være inviteret og har mulighed for at stille

seniorer at udpege en sådan, der indgår i bestyrelsen med

op til kredsbestyrelsen.

samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde.

Forslagets ordlyd

Såfremt der efter et valg, ikke er nogle medlemmer af

I vedtægternes ’§ 8 kredsbestyrelse’ foretages følgende

kredsbestyrelsen der er aktive ledere i kredsen, tilbydes

ændringer. De tilsvarende bestemmelser i ’Appendiks I:

ledermødet at udpege en udnævnt leder, der indgår i be-

Standardvedtægt for FDFs kredse - § 4 kredsbestyrelsen’ får

styrelsen med samme rettigheder og pligter som de øvrige

samme ordlyd:

bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde. Ledermødets mulighed for at udpege en repræsentant bortfalder

§ 8 Kredsbestyrelsen

såfremt, der efter en udpegning ikke fortsat er et flertal af

1. uændret

bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne

2. uændret

på årsmødet.

3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde dri-

Dagsorden til forældregeneralforsamlingen årsmødet skal

ves i overensstemmelse med FDFs formål og vedtægter og

som minimum indeholde følgende punkter:

på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af
mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:

• Valg af dirigent
• Orientering bestyrelsens arbejde og kredsens liv

• Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen

• Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget

• En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere

• Valg til kredsbestyrelsen

• En repræsentant for den eller de lokale sogne

• Valg af suppleanter

• To-fire forældre valgt af medlemmernes forældre

• Valg af revisor samt stedfortræder for denne

• Seniorgruppen har ret til at vælge en repræsentant valgt af

• Eventuelt

og blandt seniorerne.
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Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer, dog kun såfremt bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne på årsmødet fortsat

Formanden indkalder til møderne med en dagsorden, der
udsendes 8 dage før mødet. Mødet ledes af formanden.
Kredsbestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol.

udgør et flertal af bestyrelsen. Suppleringer gælder valgperi-

c. Kredsbestyrelsens medlemmer er forpligtet til at holde sig

oden ud. Repræsentanter for sognet og forældregruppen kan

informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsfor-

ikke være aktiv leder. Det gælder også for supplerede man-

bundet.

dater. Den valgte revisor samt stedfortræderen for denne
skal begge være myndige. Kredsbestyrelsen skal godkendes

5. Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar ved antagelse og

af hovedbestyrelsen.

afskedigelse af ledere kredsen. Afskedigelse af ledere meddeles forbundskontoret.

4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært
valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillids-

6. Kredsbestyrelsen kan afvise ansøgning om medlemskab

hverv. Kredslederen, eller og medlemmer af kredsledelsen

og ekskludere et medlem af kredsen. Kredsbestyrelsens af-

samt lederrepræsentanten og seniorrepræsentanten kan

gørelse om eksklusion er endelig og kan ikke indbringes for

ikke vælges til formand eller kasserer.

højere myndighed eller domstolene.

a. Konstitueringen meddeles landsforbundet som anvist af

Stk. 7-11: uændrede

forbundskontoret.
b. Kredsbestyrelsen holder møde så ofte, som det anses for
nødvendigt.

Herefter har den endelige k
 redsbestyrelsesvedtægt følgende ordlyd:
§ 8 Kredsbestyrelsen

Hver deltager kan ikke have mere end en stemme, uanset

1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig til-

at vedkommende måtte repræsentere flere medlemmer,

knytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan

herunder sig selv.

dispensere fra denne bestemmelse.

Såfremt der efter et valg ikke er nogle medlemmer af
kredsbestyrelsen mellem 15 og 18 år, tilbydes kredsens

2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal være fyldt 15 år.

seniorer at udpege en sådan, der indgår i bestyrelsen med

Kredsbestyrelsens medlemmer skal vedkende sig FDFs for-

samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmed-

mål og medvirke til, at det realiseres i et udviklende fælles-

lemmer - frem til næste årsmøde.

skab mellem børn, unge og voksne.

Såfremt der efter et valg, ikke er nogle medlemmer af
kredsbestyrelsen der er aktive ledere i kredsen, tilbydes

3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde dri-

ledermødet at udpege en udnævnt leder, der indgår i be-

ves i overensstemmelse med FDFs formål og vedtægter og

styrelsen med samme rettigheder og pligter som de øvrige

på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af

bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde. Leder-

mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:

mødets mulighed for at udpege en repræsentant bortfalder
såfremt, der efter en udpegning ikke fortsat er et flertal af

• Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen

bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne

• En repræsentant for den eller de lokale sogne

på årsmødet.

• Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde.
Disse skal til hver en tid udgøre et flertal af bestyrelsen.

Dagsorden til årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valgene til kredsbestyrelsen foregår samlet på det årlige
årsmøde i kredsen. Alle valg er gældende for en toårig pe-

• Valg af dirigent

riode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på

• Orientering bestyrelsens arbejde og kredsens liv

valg i ulige år og den anden halvdel er på valg i lige år.

• Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og

• Valg til kredsbestyrelsen

alle kan opstille til kredsbestyrelsen - dog således at med-

• Valg af suppleanter

lemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en af deres

• Valg af revisor samt stedfortræder for denne

forældre, og at medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år

• Eventuelt

kan lade sig repræsentere af en af deres forældre.
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Herefter har den endelige k
 redsbestyrelsesvedtægt følgende ordlyd:
Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer, dog kun såfremt bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne på årsmødet fortsat

Indberetningen skal ske på grundlag af kredsens medlemmer.
Dokumentation for det indberettede i form kontingent-

udgør et flertal af bestyrelsen. Suppleringer gælder valgperi-

betalinger opbevares i minimum 5 år for eventuel offentlig

oden ud. Repræsentant for sognet kan ikke være aktiv leder.

medlemskontrol.
Det af landsmødet fastsatte kontingent fra kredsen til

4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært
valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillids-

landsforbundet indbetales kvartalsvis.
En nystartet kreds er fritaget for kontingent de første 8

hverv. Kredslederen og medlemmer af kredsledelsen kan

hele kvartaler efter overenskomsten er underskrevet.

ikke vælges til formand.

d. Kredsbestyrelsen skal opfylde de forpligtelser, som den

a. Konstitueringen meddeles landsforbundet som anvist af

har påtaget sig ved kredsens optagelse i landsforbundet i

forbundskontoret.

henhold til overenskomsten og efterkomme de beslutninger,

b. Kredsbestyrelsen holder møde så ofte, som det anses for

som træffes af landsmødet og hovedbestyrelsen.

nødvendigt.

e. Køb og afhændelse af faste ejendomme, pantsætning

Formanden indkalder til møderne med en dagsorden, der

af faste ejendomme og ejendomme, der er opført på lejet

udsendes 8 dage før mødet. Mødet ledes af formanden.

grund, samt disposition over legater og fonde, der medfø-

Kredsbestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol.

rer ændringer i fundatser, er kun retsgyldige, når de på et

c. Kredsbestyrelsens medlemmer er forpligtet til at holde sig

kredsbestyrelsesmøde er vedtaget med mindst 2/3 flertal og

informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsfor-

i øvrigt ikke strider mod den overenskomst, der er indgået

bundet.

med landsforbundet.

5. Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar ved antagelse og

gelse af lån, etablering af kassekredit med pengeinstitutter

afskedigelse af ledere kredsen. Afskedigelse af ledere med-

og lignende skal ligeledes vedtages af et kredsbestyrelses-

deles forbundskontoret.

møde med mindst 2/3 flertal.

6. Kredsbestyrelsen kan ekskludere et medlem af kredsen.

sølv til personer, der har ydet en særlig indsats i kredsen.

f. Etablering af kreditfaciliteter for en kreds i form af opta-

g. Kredsbestyrelsen kan tildele landsforbundets æresnål i
Kredsbestyrelsen afgørelse om eksklusion er endelig og kan

h. Kredsbestyrelsen er pligtig til at indsende materiale til

ikke indbringes for højere myndighed eller domstolene.

landsforbundet, når der anmodes om dette, til brug for revision af regnskaber og medlemstal.

7. Kredsbestyrelsen har følgende særlige opgaver/ansvar:
a. Kredsbestyrelsen skal arbejde på, at kredsens virke bliver

8. Ændringer af kredsens tilhørsforhold til sognet kan kun

en del af menigheden i sognet.

ske efter kredsbestyrelsens indstilling til og godkendelse af

Kredsbestyrelsen har ansvaret for kredsens kontakter til

hovedbestyrelsen.

menigheden i sognet, forældregruppen, offentligheden samt
andre foreninger og organisationer.
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres aktivite-

9. Hvor det ved stiftelsen af en kreds ikke straks er muligt
at etablere en ordinær kredsbestyrelse, kan en midlertidig

ter for forældregruppen, og at forældre engageres i arbejds-

komité, godkendt af hovedbestyrelsen eller landsdelsledel-

opgaver under hensyn til kredsens behov og muligheder.

sen, varetage de funktioner, der normalt falder ind under

b. Kredsbestyrelsen har over for landsforbundet ansvar for

kredsens bestyrelse.

kredsens økonomi og er pligtig for hvert regnskabsår (kalenderår) at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af den

10. Kredsens udmeldelse af landsforbundet kan finde sted,

valgte revisor. Det reviderede regnskab skal indsendes til

når det på to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mel-

forbundskontoret inden 15. marts.

lemrum er besluttet af mindst 2/3 af samtlige medlemmer af

Hvis kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan den
indeholde revideret regnskab.
Størrelsen af medlemmernes kontingent til kredsen fast-

kredsbestyrelsen og herefter er godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter forholdet til landsforbundet ordnes i henhold
til overenskomsten.

sættes af kredsbestyrelsen.
c. Indberetning til landsforbundet og landsdelen skal ske

11. Ved juridisk eller praktisk samarbejde med andre kredse/

hvert år inden den dato, der er fastsat af forbundskontoret.

organisationer skal der udarbejdes en samarbejdsaftale, der
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Herefter har den endelige k
 redsbestyrelsesvedtægt følgende ordlyd:
indeholder en bestemmelse om regnskabspligt, værdiernes

bestyrelsesmedlemmer valgt direkte af alle medlemmerne

fordeling ved opløsning, medlemskab m.v.

på årsmødet.

Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse
§ 4 kredsbestyrelse har følgende ordlyd:

Dagsorde til årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent

1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig til-

• Orientering bestyrelsens arbejde og kredsens liv

knytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan

• Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget

dispensere fra denne bestemmelse.

• Valg til kredsbestyrelsen
• Valg af suppleanter

2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal være fyldt 15 år.
Kredsbestyrelsens medlemmer skal vedkende sig FDFs

• Valg af revisor samt stedfortræder for denne
• Eventuelt

formål og medvirke til, at det realiseres i et udviklende fællesskab mellem børn, unge og voksne.

Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer, dog kun såfremt bestyrelsesmedlem-

3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde dri-

mer valgt direkte af alle medlemmerne på årsmødet fortsat

ves i overensstemmelse med FDFs formål og vedtægter og

udgør et flertal af bestyrelsen. Suppleringer gælder valgperi-

på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af

oden ud. Repræsentant for sognet kan ikke være aktiv leder.

mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:
4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært
• Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen

valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillids-

• En repræsentant for den eller de lokale sogne

hverv. Kredslederen og medlemmer af kredsledelsen kan

• Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde

ikke vælges til formand.

Disse skal til hver en tid udgøre et flertal af bestyrelsen.

a. Konstitueringen meddeles landsforbundet som anvist af
forbundskontoret.

Valgene til kredsbestyrelsen foregår samlet på de årlige

b. Kredsbestyrelsen holder møde så ofte, som det anses for

årsmøde i kredsen. Alle valg er gældende for en toårig pe-

nødvendigt.

riode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på
valg i ulige år og den anden halvdel er på valg i lige år.
På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og

Formanden indkalder til møderne med en dagsorden, der
udsendes 8 dage før mødet. Mødet ledes af formanden.
Kredsbestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol.

alle kan opstille til kredsbestyrelsen - dog således at med-

c. Kredsbestyrelsens medlemmer er forpligtet til at holde sig

lemmer under 15 år skal lade sig repræsentere af en af deres

informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsfor-

forældre, og at medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år

bundet.

kan lade sig repræsentere af en af deres forældre.
Hver deltager kan ikke have mere end en stemme, uanset

5. Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar ved antagelse og

at vedkommende måtte repræsentere flere medlemmer,

afskedigelse af ledere kredsen. Afskedigelse af ledere med-

herunder sig selv.

deles forbundskontoret.

Såfremt der efter et valg ikke er nogle medlemmer af
kredsbestyrelsen mellem 15 og 18 år, tilbydes kredsens

6. Kredsbestyrelsen kan ekskludere et medlem af kredsen.

seniorer at udpege en sådan, der indgår i bestyrelsen med

Kredsbestyrelsen afgørelse om eksklusion er endelig og kan

samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmed-

ikke indbringes for højere myndighed eller domstolene.

lemmer - frem til næste årsmøde.
Såfremt der efter et valg, ikke er nogle medlemmer af

7. Kredsbestyrelsen har følgende særlige opgaver/ansvar:

kredsbestyrelsen der er aktive ledere i kredsen, tilbydes

a. Kredsbestyrelsen skal arbejde på, at kredsens virke bliver

ledermødet at udpege en udnævnt leder, der indgår i be-

en del af menigheden i sognet.

styrelsen med samme rettigheder og pligter som de øvrige

Kredsbestyrelsen har ansvaret for kredsens kontakter til

bestyrelsesmedlemmer - frem til næste årsmøde. Leder-

menigheden i sognet, forældregruppen, offentligheden samt

mødets mulighed for at udpege en repræsentant bortfalder

andre foreninger og organisationer.

såfremt, der efter en udpegning ikke fortsat er et flertal af

Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres aktivite-
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Herefter har den endelige k
 redsbestyrelsesvedtægt følgende ordlyd:
ter for forældregruppen, og at forældre engageres i arbejds-

8. Ændringer af kredsens tilhørsforhold til sognet kan kun

opgaver under hensyn til kredsens behov og muligheder.

ske efter kredsbestyrelsens indstilling til og godkendelse af

b. Kredsbestyrelsen har over for landsforbundet ansvar for

hovedbestyrelsen.

kredsens økonomi og er pligtig for hvert regnskabsår (kalenderår) at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af den

9. Hvor det ved stiftelsen af en kreds ikke straks er muligt

valgte revisor. Det reviderede regnskab skal indsendes til

at etablere en ordinær kredsbestyrelse, kan en midlertidig

forbundskontoret inden 15. marts.

komité, godkendt af hovedbestyrelsen eller landsdelsledel-

Hvis kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan den
indeholde revideret regnskab.

sen, varetage de funktioner, der normalt falder ind under
kredsens bestyrelse.

Størrelsen af medlemmernes kontingent til kredsen fastsættes af kredsbestyrelsen.

10. Kredsens udmeldelse af landsforbundet kan finde sted,

c. Indberetning til landsforbundet og landsdelen skal ske

når det på to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mel-

hvert år inden den dato, der er fastsat af forbundskontoret.

lemrum er besluttet af mindst 2/3 af samtlige medlemmer af

Indberetningen skal ske på grundlag af kredsens medlemmer.

kredsbestyrelsen og herefter er godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter forholdet til landsforbundet ordnes i henhold

Dokumentation for det indberettede i form kontingent-

til overenskomsten.

betalinger opbevares i minimum 5 år for eventuel offentlig
medlemskontrol.
Det af landsmødet fastsatte kontingent fra kredsen til
landsforbundet indbetales kvartalsvis.
En nystartet kreds er fritaget for kontingent de første 8

11. Ved iværksættelse af en lukkeproces skal kredsbestyrelsen udfylde en statusopgørelse i samarbejde med landsforbundet. Hvis statusopgørelsen viser underbalance eller
utilstrækkelig likviditet til at betale al gæld, tager forbunds-

hele kvartaler efter overenskomsten er underskrevet.

kontoret straks initiativ til at orientere kredsens kreditorer

d. Kredsbestyrelsen skal opfylde de forpligtelser, som den

herom.

har påtaget sig ved kredsens optagelse i landsforbundet i

Ved endelig lukning af kredsen tager hovedbestyrelsen

henhold til overenskomsten og efterkomme de beslutninger,

stilling til evt. aktivers anvendelse i henhold til kredsens

som træffes af landsmødet og hovedbestyrelsen.

overenskomst.

e. Køb og afhændelse af faste ejendomme, pantsætning
af faste ejendomme og ejendomme, der er opført på lejet

12. Ved juridisk eller praktisk samarbejde med andre kredse/

grund, samt disposition over legater og fonde, der medfø-

organisationer skal der udarbejdes en samarbejdsaftale, der

rer ændringer i fundatser, er kun retsgyldige, når de på et

indeholder en bestemmelse om regnskabspligt, værdiernes

kredsbestyrelsesmøde er vedtaget med mindst 2/3 flertal og

fordeling ved opløsning, medlemskab m.v.

i øvrigt ikke strider mod den overenskomst, der er indgået
med landsforbundet.

13. Kredsens vedtægter er de i henhold til Landsforbundet

f. Etablering af kreditfaciliteter for en kreds i form af opta-

FDFs vedtægter til enhver tid gældende standardvedtægter

gelse af lån, etablering af kassekredit med pengeinstitutter

for kredsene under landsforbundet.

og lignende skal ligeledes vedtages af et kredsbestyrelsesmøde med mindst 2/3 flertal.

Ændringer til denne standardvedtægt kan vedtages

g. Kredsbestyrelsen kan tildele landsforbundets æresnål i

af kredsen ved vedtagelse med 2/3 flertal blandt alle

sølv til personer, der har ydet en særlig indsats i kredsen.

kredsbestyrelsens medlemmer på 2 på hinanden følgende

h. Kredsbestyrelsen er pligtig til at indsende materiale til

kredsbestyrelsesmøder, idet vedtægtsændringen først

landsforbundet, når der anmodes om dette, til brug for revi-

træder i kraft, såfremt den efterfølgende godkendes af

sion af regnskaber og medlemstal.

landsforbundets hovedbestyrelse, jf. bestemmelserne i

i. På fast ejendom, herunder grundarealer, der ejes eller

Landsforbundet FDFs vedtægter.

erhverves af kredse under landsforbundet enkeltvis eller i

Vedtægter for kredsene godkendt af landsforbundets

fællesskab, skal der tinglyses en deklaration, der giver lands-

hovedbestyrelse inden landsmødets godkendelse af stan-

forbundet forkøbsret til samme pris og på samme vilkår,

dardvedtægter for kredsene eller ændringer heri vedbliver at

som kunne opnås ved salg til anden side. Deklarationen skal

være gældende for de pågældende kredse.

ikke være til hinder for nogen pantsætning.
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Bilag til punkt 19: Forslag om revidering af FDFs vedtægter
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

• Fjernelse af indstillingsbegrebet: Som følge af HBs vedtagelse af nye lukkepapirer og -procedurer.

Indledning
FDFs vedtægter gennemgik en omfattende vedtægtsre-

• Opdatering af kredsledervedtægten: Foreslået af

vision på landsmødet i 2012. I både 2014 og 2016 blev der

kredsteamet for bl.a. at tilpasse kredsledervedtægten

gennemført enkelte mindre ændringer i vedtægterne.

til den aktuelle kredslederuddannelse og for at gøre den

Landsforbundet opsamler således løbende erfaringer med

mere anvendelig i dagligdagen for en kredsleder og ifm.

vedtægtsbestemmelser, der bør skærpes eller gøres mere

bl.a. ny-kredsledersamtaler.

hensigtsmæssige. Hovedbestyrelsen fremsætter her et samlet ændringsforslag til landsmødets behandling. Vedtægtsændringerne er gennemgået med FDFs advokat.
De overordnede ændringer grupperer sig under følgende
overskrifter:

• Sletning af projekter, som organisatorisk enhed under
landsforbundet: Som følge af manglende relevans
• Ændring af procedurer for landsforbundets bekræftelse
af kredse og andres tegningsberettigede: Da den nuværende er uhensigtsmæssig og for åben for fejlfortolkning.

• Landsdele: bl.a. mindre ændringer foreslået af arbejdsgruppen, der har arbejdet med forretningsorden for landsdelsledelser.
• Persondataforordningen (GDPR): der foreslås at slette
et par bestemmelser, som i dag kolliderer med landsforbundets og kredsenes fælles dataansvar ifm. registrering i
Carla.
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Nuværende

Foreslået ændring

Bemærkninger

§ 11, stk. 1 Landsdelsledelsens medlemmer skal
være medlemmer af FDF.

Landsdelsledelsens medlemmer skal være medlemmer af FDF.

I de nuværende vedtægter opereres i
princippet med to valgbarhedskriterier til
landsdelsledelserne idet det længere nede
i samme bestemmelse fremgår at: ”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.” For at imødekomme DUFs tolkning af
reglerne om fulde medlemsrettigheder bør
kravet om at man tilmed skal være medlem
slettes. I praksis må det ikke antages at føre
til ændringer i hvem der stiller op, men i
princippet vil en forælder til en 10-årig med
ændringen have adgang til at stille op, hvilket
er i overensstemmelse med DUFs regler og
tolkning heraf.

§ 11, stk. 1, litra a (…)

(…)

a. Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde
med forbundssekretæren:

a. Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde
med forbundssekretæren:

• at gennemføre varieret lederuddannelse i
landsdelen.

• at gennemføre varieret lederuddannelse i
landsdelen.

• at gennemføre arrangementer, som naturligt
kan arrangeres på landsdelsniveau.

• at gennemføre arrangementer, som naturligt
kan arrangeres på landsdelsniveau.

• at inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF,
og

• at inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF,
og

herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og

herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og

landsdelsmøder.

landsdelsmøder.

• at sikre FDF størst mulig synlighed.

• at sikre FDF størst mulig synlighed.

• At støtte kredse og netværk i at føre ambition,
udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet.

• At støtte kredse og netværk i at føre ambition,
udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet.

• At sikre netværkssamarbejde i landsdelen, så
ingen

• At sikre netværkssamarbejde i landsd

kredse står alene med deres kredsudvikling.

kredse står alene med deres kredsudvikling.

• At sikre ungdomsdemokratiet i landsdelen.

• At sikre understøtte ungdomsdemokratiet i
landsdelen.

§ 11 Landsdele og netværk

40

DAGSORDEN

Arbejdsgruppen, der har arbejdet med at formulere en forretningsorden for landsdelsledelser
mener at opgaven om at sikre FDF synlighed ligger
hos kredse og landsforbund og ikke hos landsdelsledelserne, hvorfor de har indstillet til HB, at
opgaven bør fjernes fra vedtægterne.

Samtidig finder de at det er mere korrekt at landsdelsledelserne skal understøtte i stedet for at sikre
ungdomsdemokratiet.

§ 11, stk. 3. Landsdelsmødet
Dagsorden skal som minimum omfatte:

Dagsorden skal som minimum omfatte:

• Valg af dirigent eller dirigenter

• Valg af dirigent eller dirigenter

• Beretning og regnskab fra landsdelsledelsen til
godkendelse

• Forelæggelse af Landsdelsledens beretning til
efterretning
• Beretning og Aflæggelse af regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse

• Forslag fra kredsene og landsdelsledelsen om
landsdelens plan for de kommende to år, som skal
danne udgangspunkt for samarbejdsaftalen med
hovedbestyrelsen.

• Forslag fra kredsene og landsdelsledelsen om
landsdelens plan for de kommende to år, som skal
danne udgangspunkt for samarbejdsaftalen med
hovedbestyrelsen.

• Bindende vedtagelser på landsdelsniveau,
herunder fastlæggelse af budget for de følgende
to år.

• Bindende vedtagelser på landsdelsniveau,
herunder fastlæggelse af budget for de følgende
to år.

• Valg til landsdelsledelsen

• Valg til landsdelsledelsen

• Valg af en revisor samt en stedfortræder for
denne

• Valg af en revisor samt en stedfortræder for
denne

Arbejdsgruppen, der har arbejdet med at formulere
en forretningsorden for landsdelsledelser foreslår
at landsdelsmødet skal modtage beretningen ikke
godkende den, hvilket er i tråd med hvad landsmødet gør med hovedbestyrelsens beretning jf. § 14,
stk. 2. Rent sprogligt er de to paragraffer affattet
forskelligt, hvorfor der skal en større ændring til af
den ene, for at de kan blive identiske. Der foreslås
derfor denne mindre tilretning, der i praksis giver
samme resultat.

Persondataforordningen (GDPR)
§4, stk. 5.
Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til
gældende lovgivning om behandling af personoplysninger i landsforbundets medlemssystem.

Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til
gældende lovgivning om behandling af personoplysninger i landsforbundets medlemssystem.

§ 7, stk. 2

I arbejdet med tilpasning til persondataforordningen er det blevet afdækket at landsforbundet og
kredsene har et fælles dataansvar ifm. medlemsregistrering i Carla. Dette betyder bl.a. at kredsene
er dataansvarlige ifm. deres egen registrering og
anvendelse af personoplysninger. Vedtægterne antyder noget andet, hvorfor de bør tilrettes. Da det
derudover grundlæggende er uhensigtsmæssigt at
et internt sæt vedtægter beskriver forhold og forpligtelser, der som dette alene er fastlagt i anden
lovgivning, hvor det også kan ændres igen, foreslås
det helt at slette henvisningerne til dataansvar.

(…)
Det er kredslederen/kredsledelsens ansvar:

Det er kredslederen/kredsledelsens ansvar:

(…)

(…)

·at kredsens medlemmer er registreret og ajourført i FDFs medlemssystem, der administreres af
landsforbundet som dataansvarlig.

· at kredsens medlemmer er registreret og ajourført i FDFs medlemssystem, der administreres af
landsforbundet som dataansvarlig.

Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse
§ 3, stk. 6.
Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til
gældende lovgivning om behandling af personoplysninger i landsforbundets medlemssystem.

Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til
gældende lovgivning om behandling af personoplysninger i landsforbundets medlemssystem.
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Fjernelse af indstillingsbegrebet
§ 12, stk. 5c
c. Ejerkredsene hæfter solidarisk for de påtagne
forpligtelser. Kredsene er uberettigede til selvstændigt at sælge eller pantsætte deres dele af
ejendommen. Såfremt en kreds ønsker at udtræde
af ejerfællesskabet, kan dette ske, mod at kredsen
straks indbetaler en forholdsmæssig del af gælden
(bortset fra prioritetsgæld, der er etableret i
forbindelse med køb eller udbygning af ejendommen) og evt. driftsunderskud for udtrædelsesåret.
Den udtrædende kreds kan ikke gøre krav på
betaling af nogen værdi af ejendommen eller
andre aktiver, der benyttes af ejerfællesskabet i
forbindelse med ejendommen. Det sidstnævnte er
også tilfældet, såfremt en af kredsene nedlægges
eller indstilles.

c. Ejerkredsene hæfter solidarisk for de påtagne
forpligtelser. Kredsene er uberettigede til selvstændigt at sælge eller pantsætte deres dele af
ejendommen. Såfremt en kreds ønsker at udtræde
af ejerfællesskabet, kan dette ske, mod at kredsen
straks indbetaler en forholdsmæssig del af gælden
(bortset fra prioritetsgæld, der er etableret i
forbindelse med køb eller udbygning af ejendommen) og evt. driftsunderskud for udtrædelsesåret.
Den udtrædende kreds kan ikke gøre krav på
betaling af nogen værdi af ejendommen eller
andre aktiver, der benyttes af ejerfællesskabet i
forbindelse med ejendommen. Det sidstnævnte er
også tilfældet, såfremt en af kredsene nedlægges
eller indstilles.

Appendiks I: Standardvedtægt for FDFs kredse,
§ 4, stk. 8.
Ved indstilling af kredsens arbejde skal kredsbestyrelsen udfylde en statusopgørelse i samarbejde
med landsforbundet.

Ved indstilling af kredsens arbejde iværksættelse
af en lukkeproces skal kredsbestyrelsen udfylde en
statusopgørelse i samarbejde med landsforbundet.

Hvis statusopgørelsen viser underbalance eller
utilstrækkelig likviditet til at betale al gæld, tager
forbundskontoret straks initiativ til at orientere
kredsens kreditorer herom.

Hvis statusopgørelsen viser underbalance eller
utilstrækkelig likviditet til at betale al gæld, tager
forbundskontoret straks initiativ til at orientere
kredsens kreditorer herom.

I en indstillingsperiode på op til to år, varetages
kredsens aktiver og gæld af kredsbestyrelsen
under ansvar for hovedbestyrelsen.

I en indstillingsperiode på op til to år, varetages
kredsens aktiver og gæld af kredsbestyrelsen
under ansvar for hovedbestyrelsen.

Ved endelig lukning af kredsen tager hovedbestyrelsen stilling til evt. aktivers anvendelse i henhold
til kredsens overenskomst.

Ved endelig lukning af kredsen tager hovedbestyrelsen stilling til evt. aktivers anvendelse i henhold
til kredsens overenskomst.
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HB vedtog i januar 2018 med nye processer for
kredslukninger, at fjerne indstillingsbegrebet, hvorfor det ligeledes bør fjernes fra vedtægterne. Det
fremgår dog fortsat af de enkelte kredses overenskomster, men bør som følge af en sådan ændring
også skrives ud af fremtidige overenskomster.

Kredsledervedtægten
§ 7, stk. 2. (…)
Det er kredslederen/kredsledelsens ansvar:

Kredslederen/Kredsledelsens ansvar:

• at de enkelte klasser/aldersgrupper besættes
med kvalificerede ledere

1. at den enkelte leder hjælpes med råd og vejledning, så arbejdet med børn og unge i FDF foregår
i overensstemmelse med formålet, ambitionen og
kredsens samværsregler, samt Landsforbundets
vedtægter i øvrigt.

• at den enkelte leder hjælpes med råd og
vejledning,

· at lederne tilbydes relevant lederuddannelse
gennem oplæring og kurser.

så arbejdet med børn og unge i FDF foregår i overensstemmelse med landsforbundets vedtægter,
kredsens samværsregler og under betryggende
former.

2. at de enkelte klasser besættes med kvalificerede
ledere

• at der i kredsen tilbydes en effektiv lederuddannelse gennem oplæring og tilbud om kurser.

3. at der skabes rammer for et inkluderende og
attraktivt lederfællesskab

• at der én gang årligt forelægges budget og
regnskab for ledermødet.

4. at sikre medlemmerne og landsforbund indsigt i
kredsens administration

• at sikre en forsvarlig løsning af kredsens
opgaver.

· at kredsens bestyrelse holdes informeret om
alle forhold, der øver væsentlig indflydelse på
kredsens daglige arbejde.

• at kredsens bestyrelse holdes informeret om
alle forhold, der øver væsentlig indflydelse på
kredsens daglige arbejde.

· at der én gang årligt gives indsigt i kredsens
budget og regnskab for ledermødet

• at der skabes rammer for et lederfællesskab

· at kredsens medlemmer er registreret og ajourført i FDFs medlemssystem, der administreres af
landsforbundet

• at kredsens medlemmer er registreret og ajourført i FDFs medlemssystem, der administreres af
landsforbundet som dataansvarlig.

5. at lede og styrke kredsens udvikling med øje for
inddragelse og uddelegering.

Se motivation
af forslaget
næste side

· at tage ansvar for at landsmødets udviklingsbeslutninger og medlemmernes ideer veksles til
meningsfulde initiativer og samarbejder i kredsen.
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Motivation af foreslåede vedtægtsændringer i kredsledervedtægten

dersamtale mellem den nye kredsleder

Ændringsforslaget er udarbejdet af

Der er cirka 40 ny kredsledersamtaler

kredsteamet, der foreslår denne opda-

årligt og i samtalerne drøftes udover

tering for bl.a. at rykke ambitionen ind

mulighederne for ledelsessparring og

i kredslederens formelle ansvar, for at

uddannelsestilbud naturligvis kredsle-

gøre vedtægterne til et omdrejnings-

dervedtægten.

punkt ved kredslederskifte og for at

og vedkommendes forbundssekretær.

Kredsledervedtægten fremstår i den

tilpasse kredsledervedtægten til den

forbindelse utidssvarende uden ambi-

aktuelle kredslederuddannelse.

tionen som retningsgiver.
Bestemmelsen om at kredsleder skal

1-3, punkt 4 og punkt 5.
1. Vejledningsansvaret fokuseres og
forbindes med formål og ambition
2. Retten og pligten til at sætte holdet
fastholdelse
3. Opgaven med at skabe det attraktive voksenfællesskab forstærkes
4. Det administrative ansvar afgrænses fra det uendelige
5. Initiativpligten for ledelse af kredsens udvikling præciseres og placeres

Baggrund

sikre en forsvarlig løsning af kredsens

Kredsledervedtægten anvendes til at

opgave” opleves i den forbindelse som

Potentielle effekter:

danne overblik over det ansvar kreds-

unødig uklar i forhold til hvem der har

a) Vedtægtsændringen vil sætte ambi-

lederen/kredsledelsen som minimum

ansvaret og det sidste ord i forhold til

tionen ind i kredsledervedtægten – og

har. Forståelse af kredsledelse i FDF

bl.a. aktivitetssikkerhed.

konsolidere opbakningen til ambitionen.

udvikler sig løbende med de eksisterende kredslederes erfaringer og

Behov

særligt med de nye kredsledere, der

Kredsteamet ønsker i arbejdet med

kommer til.
Kredsledervedtægten er det nye
kredsledere kan læne sig op ad inden
de vælges til posten og det som alle

eksisterende og særligt nye kredsledere
at få en tidssvarende kredsledervedtægt:
- hvor ambitionen som minimum står

b) Vedtægtsændringen vil gøre kredsledervedtægten til et aktiv ved kredslederskifte.
c) Forslaget vil aktualisere kredslederuddannelse og forhåbentlig give
en lærerig landsmødedebat om forstå-

kredsledere står på og kan vende tilba-

mellem formålet og kredsens samværs-

elsen af kredslederrollens tematikker

ge til, når der må prioriteres benhårdt.

regler i ordlyden.

blandt nye og eksisterende kredsle-

Forståelsen af hvad kredsledelse kan

- der understøtter den nye kredsle-

være har med den nye kredslederud-

deruddannelses tre tematikker, der

dannelse fra 2016 fået en opdatering;

giver mere sprog for hvad kredsledelse

hvor kredslederrollens tre temaer

kan være i den enkelte kreds.

Ledernes leder, Administrativ leder og
FDF-Kredsleder giver hjælp til både

Forslaget

intern organisering og sprog for, hvad

Vedtægtsændringen læner sig op ad

kredslederrollen består af.

kredslederuddannelsen temaer ”Le-

Indgangen til kredslederuddannelsen
består af en introducerende kredsle-
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dernes leder”, ”Administrativ leder” og
”FDF kredsleder” i henholdsvis punkt

dere.
Bestemmelsen omkring dataansvar
foreslås fjernet jf. ovenfor.

§ 9 Projekter
1. Særlige projekter, der er tidsbegrænset i en
periode på op til 2 år, lever op til FDFs formål og i
øvrigt arbejder målrettet med at hverve og optage
nye medlemmer af FDF kan tegne overenskomst
med landsforbundet.

1. Særlige projekter, der er tidsbegrænset i en
periode på op til 2 år, lever op til FDFs formål og i
øvrigt arbejder målrettet med at hverve og optage
nye medlemmer af FDF kan tegne overenskomst
med landsforbundet.

2. Projektets ledelse varetages af en projektleder,
som kan nedsætte en projekt styregruppe til ledelse af projektet. Projektlederen skal godkendes
af hovedbestyrelsen.

2. Projektets ledelse varetages af en projektleder,
som kan nedsætte en projekt styregruppe til ledelse af projektet. Projektlederen skal godkendes
af hovedbestyrelsen.

3. Deltagere i projektet betragtes som medlemmer af FDF og oprettes som medlemmer under
landsforbundet hvortil kontingentet betales.

3. Deltagere i projektet betragtes som medlemmer af FDF og oprettes som medlemmer under
landsforbundet hvortil kontingentet betales.

4. Projektet skal ved aftalens indgåelse fremlægge
et

4. Projektet skal ved aftalens indgåelse fremlægge
et

startbudget og et driftsbudget dækkende projektperioden eller mindst 12 måneder frem.

startbudget og et driftsbudget dækkende projektperioden eller mindst 12 måneder frem.

Projektets regnskabsår følger kalenderåret.

Projektets regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal indsendes til landsforbundet hver
år inden den dato, der er fastsat af forbundskontoret.

Regnskabet skal indsendes til landsforbundet hver
år inden den dato, der er fastsat af forbundskontoret.

Regnskabet skal være underskrevet af projektlederen og to øvrige medlemmer af styregruppen.

Regnskabet skal være underskrevet af projektlederen og to øvrige medlemmer af styregruppen.

5. Et projekt kan ikke erhverve fast ejendom.

5. Et projekt kan ikke erhverve fast ejendom.

6. Vedtægter for projektet udarbejdes jf. § 8 stk. 9.

6. Vedtægter for projektet udarbejdes jf. § 8 stk. 9.

Der er så vidt vides aldrig tegnet overenskomst
med et projekt iht. § 9, der pt. forekommer unødvendig. Det foreslås derfor at slette bestemmelsen
helt fra vedtægterne.

Tegningsberettigelse
§ 15, 5. samt Appendiks 1 - § 5, stk. 2
Som legitimation for, hvem der ved sin underskrift
kan forpligte en landsdel, et ejerfællesskab om
fast ejendom eller en kreds, tjener en erklæring
underskrevet af to af hovedbestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene skal være hovedbestyrelsens
formand eller næstformand.

Forbundskontoret repræsenteret ved FDFs
generalsekretær eller administrationschef kan på
anmodning udstede en erklæring som legitimation for, hvem der er tegningsberettiget og ved sin
underskrift kan forpligte et ejerfællesskab om fast
ejendom, en landsdel eller en kreds.

Forbundskontoret bruger meget tid og papirarbejde på at sende denne type blanketter rundt i
landet, hvor de givetvis af og til hjælper kredse
i deres samarbejde med banker m.fl. Der er dog
også flere udfordringer ved dette:
1. det risikerer at fjerne fokus fra den egentlige
foreningsretlige fuldmagtsgivning i kredsen, som
sker ved de vedtægtsmæssige valg og konstitueringer og som bør kunne dokumenteres ved referater
fra årsmøder/forældregeneralforsamlinger og
konstituerende bestyrelsesmøder mv. Landsforbundet bør for så vidt ikke have en formel rolle i
dette, men kan naturligvis understøtte kredse m.fl.
i deres samarbejde med banker mv.
2. senest har forbundskontoret oplevet at en bank
tolkede bestemmelsen således, at landsforbundet
konkret gav fuldmagt til en given kredsformand og
kasserer, hvorfor de iht. hvidvaskningslovgivning
ville se legitimation på landsforbundets tegningsberettigede. Det fastholdt forbundskontoret var en
misforståelse af bestemmelsen, hvorefter banken
modvilligt gav kredsen adgang til deres egen bankkonto. Det illustrerer dog meget godt bestemmelsens meget vidtrækkende fortolkningsmuligheder,
som det bør overvejes at indsnævre.
3. Der er tale om en primært administrativ sagsgang, som bør kunne klares af FDFs ansatte frem
for af eksempelvis formand og kasserer.
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Bilag til punkt 20: Forslag om balancering/tilpasning af Landsforbundets
kontingentsats
Forslag stillet af FDF Haslev.

Medlemmernes kontingentindbetalinger udgør en væsentlig del af den enkelte lokalkreds' driftsmidler, hvorfor det

Indledning

ikke virker helt rimeligt, at landsforbundet har en kontin-

Med udgangspunkt i Forbundskontorets notater vedr. un-

gentsats på lige godt 63% af den gennemsnitlige lokalkreds-

dersøgelse af FDF-kredsens administrative praksis fra 2015 &

kontingentsats.

2017, der samstemmende viser en gennemsnitlig årlig kon-

Da vi mener, at børn, unge og voksne skal bidrage ligeligt

tingentsats på kr. ca. 600,- (for børnemedlemmer), mener vi,

til fællesskabet, tager vi udgangspunkt i den gennemsnitlige

at der er behov for en bedre balance mellem lokalkredsenes

lokalkreds kontingentsats for børn, og indstiller at Lands-

kontingentsats og Landsforbundets kontingentsats.

forbundets kontingentsats maksimalt udgør en tredjedel af
denne.

Forslagets ordlyd
Landsmødet indstiller, at hovedbestyrelsen frem mod

Økonomi

Landsmødet 2020 udarbejder forslag til tilpasning af Lands-

For Landsforbundet budget for 2018 vil en sådan balance-

forbundets organisation og budget, således at Landsforbun-

ring/tilpasning betyde:

det maksimalt budgetterer med en samlet kontingentsats

• Samlet kontingentindtægt: kr. 8.090.500,-

(kontingent og mediekontingent) på en tredjedel af lokal-

• Samlet indtægt: kr. 16.240.000,-

kredsenes gennemsnitlige kontingentsats.

• Reduktion (med en kontingentsats på kr. 200,-) kr.
-3.832.105,-

Motivation
Forbundets egne undersøgelser fra 2015 og 2017 af FDF-

Finansiering

kredsens administrative praksis viser, at FDF-kredsene i

For at imødegå en lang række af udokumenterede synsnin-

gennemsnit opkræver ca. kr. 600,- i kontingent om året (for

ger og blindskud, finder vi det mest objektivt, at hoved-

børnemedlemmer).

bestyrelsen sammen med den professionelle organisation

I den enkelte lokalkreds ønsker vi, som udgangspunkt, at
bruge vores ressourcer på det gode børne-/unge- arbejde og
på pengeskabende aktiviteter, der styrker og udvikler det
lokale arbejde.
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omkring den, udarbejder et eller flere forslag til denne
balancering/tilpasning og konsekvenserne af denne/disse.

Bilag til punkt 21: Forslag om budget for 2019 og 2020 samt fastsættelse af
kontingent
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

Vi sender pengene ubeskåret videre til kredsen og sørger
forbundskontoret for at indberette fradraget. I hjælper

Indtægter

samtidig med at sikre at landsforbundet fortsat kan modtage

Med budgettet lægges der over perioden op til en fuldstæn-

momskompensation.

dig udfasning af mediekontingentet, som der blev lagt op til

2018 tegner ikke til at leve op til den normale forventning

på seneste landsmøde. Der lægges derudover op til en min-

til omsætning og overskud i 55NORD. Det er dog forhåbnin-

dre fremskrivning af det samlede kontingent, der i 2019 bli-

gen, at lanceringen af en ny kundeklub og direktørskiftet,

ver 385 for medlemmer under 18 og 390 for medlemmer over

samt et fornyet fokus for butikken kan sikre, at denne frem-

18 år, mens det for alle medlemmer bliver 400 kr. i 2020.

over atter kan levere positive tal på bundlinjen. Forventnin-

De seneste fire år har kontingentfriheden for 0-4-årige

gerne til 2019 og 2020 fastholdes derfor på 500 tkr. pr. år.

været defineret som en forsøgsordning. HB foreslår med
budgettet at gøre denne ordning permanent. Dette bun-

Omkostninger

der dels i et ønske om fortsat at understøtte det spirende

Personaleomkostningerne fremskrives en anelse for at imø-

familiearbejde ude i kredsene, og for at sikre at kontingentet

dekomme de lønreguleringer, der er indregnet i de offentlige

til landsforbundet ikke bliver en hindring, for at de mindste

overenskomster, som fastlægger de løntrin, som FDF baserer

børn meldes ind via Carla. Børnemedlemmer skal stadig

sine lønaftaler på. Lønbudgettet baserer sig bl.a. på at

betale minimum 75 kr. i kredskontingent, hvormed de kan

Landslejrchefen indfases delvist i denne stilling fra juni 2019

udløse driftstilskud via DUF.

og 100% fra april 2020. Derudover er der bl.a. indregnet lønmidler fra det eksternt finansierede projekt Hele Danmarks

Den beregnede kontingentindtægt i 2019 og 2020 tager ud-

Familieklub ligesom, der budgetteres med, at der i mindre

gangspunkt i en oprunding af det estimerede medlemstal for

grad tilføres lønmidler fra Medlemspuljen til kredsstart jf.

2018, hvilket som sædvanlig medfører en vis usikkerhed.

nedenfor.

Det formodes at driftstilskuddet fra DUF kan komme til at
stige en smule i de kommende år, idet DUF er blevet garan-

Udvalgsbevillinger er budgetmæssigt fastholdt på det hidti-

teret en løbende pristalsregulering af den samlede pulje til

dige niveau samtidig med, at der følges op med en målrettet

fordeling. Samtidig ligger FDF dog meget tæt på at falde et

indsats for at sætte udvalg i stand til at udnytte deres bud-

tilskudsudløsende intervaltrin på både medlems- og lokal-

getter effektivt. Herunder er der også indregnet FDFs bidrag

foreningsintervallerne. FDF søgte i 2018 tilskud på 15.597

til samarbejdet omkring detmedgud.dk.

medlemmer under 30 år og 306 lokalforeninger. De relevan-

Ambition og udviklingsmål er opjusteret en smule i 2019

te intervaller starter på 15.000 medlemmer og 300 lokalfor-

for at rumme eventuelle udgifter til skifte af skjold. Af

eninger. Et fald på blot et af intervallerne vil i 2018-takster

samme grund nedjusteres posten en smule i 2020.

koste i omegnen af 250.000 (477.000 kr. for et fald på dem

Mediebudgettet omfatter landsforbundets samlede medie-

begge). Der er for 2019 og 2020 budgetteret med et uændret

tilbud til kredse og medlemmer, hvor der ikke i den kom-

medlemstal og en mindre årlig stigning i takster fra DUFs

mende periode er budgetteret med større ændringer.

side. Dette tal er som sædvanlig præget af en betydelig usikkerhed og afhænger bl.a. også af om landsmødet og kred-

Budgetterne for ejendomsdriften på Sletten og Rysensteen

sene fuldt ud vælger at tilpasse FDF til de nye tilskudsregler

er fremskrevet en smule grundet bl.a. vedligeholdelsesbe-

ift. medlemmernes demokratiske rettigheder.

hov på begge centre i den kommende periode. Der er ikke
budgetteret med ekstraordinære investeringer på Sletten.

Momskompensationen budgetteres lidt lavere end hidtil

Der er store forhåbninger til de langsigtede effekter af det

på 500 tkr., hvilket ligger i tråd med et normalt år. Forud-

igangsatte strategiske arbejde med nedsættelse af en besty-

sætningen for, at FDF fortsat er berettiget til at modtage

relse, der skal have fokus på drift og udvikling af Sletten.

momskompensation, er, at vi årligt modtager mindst 100

Inden for en kortere årrække antages dette at kunne med-

pengegaver på 200 kr. eller derover. Giveren kan i den for-

føre behov for ekstraordinær finansiering, hvoraf en bety-

bindelse få fradrag for donationen, der også kan tilfalde en

delig andel bør søges hos eksterne fonde mv. Det vil være

FDF-kreds efter giverens ønske. Så hvis I laver en indsamling

naturligt at der igangsættes et strategisk arbejde til frem-

ude i kredsen, så sørg for at gaverne går igennem landsfor-

tidssikring af ejendomsdriften på Rysensteen, der dog som

bundet, . så sørg for at gaverne går igennem landsforbundet.

en bygning med primær funktion som hovedkontor ikke i
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samme grad kan forventes at kunne generere indtjening.
Kursuspuljen er nedjusteret en smule for at sende et signal

nitoreres nøje, da det pt. høje driftstilskud fra DUF er i fare,
hvis der sker en medlemstilbagegang eller flere kredsluknin-

om, at FDFs kurser ikke skal være en underskudsforretning.

ger. Af samme grund forsøges medlemspuljen bl.a. aktiveret

Samtidig lægges der dog med forslaget om nedlæggelse af

til opstart af nye kredse. Det er derudover forventningen, at

TVR-fonden og oprettelsen af en uddannelsespulje op til at

landsforbundets arbejde med ambition og udviklingsmål på

tilføre området midler ad den vej.

sigt vil føre til både medlemsfremgang og fremgang i antal-

Service og administration budgetteres overordnet set

let af kredse.

uændret, men der knytter sig en række usikkerheder til posten, der vil blive fulgt tæt i den kommende periode. Der vil

De strategiske tiltag omkring Vork og Sletten har ført til,

bl.a. blive sat fokus på IT-udgifterne ligesom afdækningen

og vil medføre forbedret økonomi omkring centrene. Det

af behovet for et nyt medlemssystem kan føre til afvigelser

samme kan initieres omkring Rysensteen.

på posten. Der knytter sig ligeledes en usikkerhed til forsik-

Der vil derudover blive sat fokus på at sikre en forbedret

ringsudgifterne, der kan risikere at stige, hvorfor der også er

økonomi i 55NORD, ligesom der i den kommende periode

allokeret flere midler til denne post end tidligere år. Posten

skal sikres større overblik og bæredygtighed omkring økono-

indeholder fortsat en indtægt fra salg af administrative

mien ifm. udvalg og kurser.

ydelser til organisationen Globalt Fokus, der lejer kontofaciliteter på 3. sal på Rysensteen.

Henlæggelser
Medlemspuljen har efterhånden via de tilførte midler fra

Resultatet

lukkede kredse opnået en anseelig størrelse. Bl.a. af den

Der budgetteres samlet set med et underskud på 952 tkr. i

grund foreslås det at bringe puljen mere konstruktivt i spil

2019 mens der forventes et mindre overskud på 195 tkr. i

til bl.a. kredsstart, hvilket forventes at medføre et øget træk

2020.

på puljen.

Dette skal bl.a. ses i lyset af at landsforbundet i den
femårige periode 2012-2017 har genereret et akkumuleret

Medlemspuljen

overskud på 3,4 mio. kr., hvor særligt landslejren i 2016 har

Der budgetteres derfor med øgede uddelinger fra puljen,

været stærkt medvirkende til landsforbundets overskud

ligesom der er indregnet lønmidler fra medlemspuljen til

med hhv. 1,6 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017. Disse mid-

det fortsatte arbejde med kredsstart, som forventes at få et

ler foreslår hovedbestyrelsen investeret og ikke sparet op.

fornyet fokus i den kommende periode.”

Medlemsudviklingen og antallet af aktive kredse bør mo-
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Forslag til kontingentsatser

2017

2018

2019

2020

21.016

20.669

20.750

20.750

-heraf over 18 år

7.180

6.973

7.000

7.000

-heraf 5-18-årige

13.671

13.497

13.500

13.500

-heraf 0-4-årige

165

199

250

250

Kontingent sats / medlem

365

370

380

400

Mediekontingent o/18

35

20

10

0

Mediekontingent u/18

15

10

5

0

total o. 18

400

390

390

400

total u. 18

380

380

385

400

0

0

0

0

75

75

75

75

Regnskab
2017

Estimat
2018

Budget
2019

Budget
2020

Kontingenter incl. mediekont.

8.090

8.000

7.928

8.200

Kontingent i alt

8.090

8.000

7.928

8.200

Driftstilskud fra DUF

7.008

7.117

7.200

7.400

235

233

250

250

Gaver, arv og refusioner

1.771

465

500

500

Tilskud i alt

9.014

7.815

7.950

8.150

644

-750

500

500

Stævner og lejre

57

0

0

0

Landslotteri

93

100

100

100

Afregning vedr. lukkede kredse

73

1.587

0

0

Kontingentpligtige medlemmer.

Total u. 5
Minimumskontingent for medlemskab af FDF

Budget for 2019-2020
Indtægter i 1.000 kroner

Folkeoplysningsloven

Værdireg. af aktier i 55°NORD

Landslejr

-113

Andre indtægter i alt

754

937

600

600

42

52

50

50

17.900

16.804

16.528

17.000

8.799

9.040

9.200

9.350

Møder, rejser og kontorudgifter

656

650

650

650

Personaleuddannelse og -pleje

228

250

250

250

Personaleomkostninger i alt

9.683

9.940

10.100

10.250

Udvalgsbevillinger

172

200

250

250

Internationalt arbejde

189

125

150

150

Særlige initiativer

148

40

25

25

Aktiviteter i alt

509

365

425

425

Ambition og udviklingsmål

289

400

600

300

Ambition og udviklingsmål i alt

289

400

600

300

LEDEREN

418

400

475

475

Sille og Sigurd

213

255

220

220

Finansielle indtægter i alt
Indtægter i alt
Udgifter i 1.000 kroner
Lønninger
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Regnskab
2017

Estimat
2018

Budget
2019

Budget
2020

Flux

191

200

200

200

Bluz

251

250

250

250

Web

640

175

250

250

Medier i alt

1.713

1.280

1.395

1.395

Drift Rysensteen

1.585

1.400

1.600

1.400

933

555

850

400

10

10

2.528

1.965

2.450

1.800

Kursusvirksomhed

159

150

75

75

Møder, HB

227

350

275

300

45

150

50

150

Kurser og møder i alt

431

650

400

525

Øvrige administrationsomkostninger

291

300

300

300

Forsikringer

328

350

400

400

Kontingent til andre organisationer

207

210

220

220

DUF-revision

75

62

65

65

Tilskud til agitationsmateriale

38

38

0

0

IT

1.106

1.130

1.100

1.100

Service og administration i alt

2.045

2.090

2.085

2.085

28

25

25

25

17.226

16.715

17.480

16.805

Resultat før henlæggelser

674

89

-952

195

Lukkede kredse

-73

-1.587

0

0

Henlagt i alt

-73

-1.587

0

0

Årets resultat

601

-1.498

-952

195

Primo saldo

2.783

2.291

3.364

2.464

Tilført i året

73

1.587

0

0

2.856

3.878

3.364

2.464

Legens Dag

80

50

100

100

Tilskud til PR og agitation i kredse

42

50

50

50

Ansøgninger mv. til Medlemspuljen

297

414

750

750

Tab på lukkede kredse og Julsøfonden

146

0

0

w0

Anvendt medlemspuljen i alt

565

514

900

900

2.291

3.364

2.464

1.564

Indtægter i 1.000 kroner

Drift Friluftcenter, incl. øvrige ejendomme
Grunde
Drift af ejendomme i alt

Landsmøde, midtvejsdebat

Finansielle omkostninger
Omkostninger i alt

Anvendelse af henlæggelser
Medlemspuljen

Til rådighed medlemspuljen

Ultimo saldo Medlemspuljen
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Bilag til punkt 22: Valg til FDFs Hovedbestyrelse 2018-2022
Se kandidater på FDF.dk/LM18

Anne Katrine Berthou
Sylvest

Dorte Fog
43 år
FDF K 25 Brønshøj
Beskæftigelse: Projektleder for
organisations- og ledelsesudvikling
på Diakonissestiftelsen

Medlem af FDF Gentofte (1997-)
Leder FDF Gentofte (2005-)
Kredsleder FDF Gentofte (2006-2018)
Medarbejder forskellige kurser i FDF (2007-2015)
Medlem af Hovedbestyrelsen (2014-)

Mærkesager i HB
• Familie FDF
• Musikken i FDF

FDF CV

FDF CV

31 år
FDF Gentofte
Beskæftigelse: Sognepræst i Sorgenfri kirke ved Lyngby, Sjælland

1978-1996 Medlem af og aktiv i FDF Kragelund, FDF Landsdel 4
1996-nu Medlem af og aktiv i FDF K 25 Brønshøj, FDF Landsdel 8
1995-nu Forskellige instruktøropgaver
2002-nu Kredsleder i FDF K 25 Brønshøj
2003-2006 Medlem af FDFs medlemsudvalg
2002-200 Uddannelsesleder for FDF Landsdel 8
2004-2005 Medlem af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 8
2013-2014 Medlem af FDFs forbundsråd

Mærkesager i HB
Fokus på understøttelse af kredsenes arbejde
• Uddannelse
• Teknisk understøttelse
• Forbundssekretærstøtte
Start af nye kredse
• FDF skal udvikle sig lokalt
• Økonomi prioriteres til kredsstart
• Support til kredsstartere
Sammenhængskraft i landsforbundet
• Hvordan arbejder vi med en kultur, hvor det lokale FDF-arbejde
er den bedste udgave af sig selv?
• Evaluering af FDFs struktur
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Emil Gaarde

56 år
FDF Overlund, FDF Stoholm og FDF
Sejlcenter Viborg
Beskæftigelse: Boghandler

27 år
FDF K 19 - Vanløse
Beskæftigelse: Softwareudvikler

Startede i FDF i 1969 som pog. Er i dag kredsleder i Stoholm, økonomiansvarlig i Sejlcenter Viborg og væbnerleder og bestyrelsesmedlem i Overlund. Sider i det lokale Samråd, og er næstformand
i Viborg Kommunes Fritidsråd. Kom i HB i 2014, og repræsenter os
der i Landssamrådet, i Kongeådalens Efterskoles bestyrelse og er
kontaktperson til FDF Landsdel 1. Har deltaget i et hav af kurser og
lejre på alle niveauer i FDF, både som deltager, instruktør og leder.

Mærkesager i HB
Det gode møde
Med udgangspunkt i vores formål skal vi til stadighed arbejde
på at sikre det gode møde mellem børn unge og voksne omkring
ambitionens fire ben: Tro, samfundsengagement, relationer og leg,
på alle niveauer i FDF.
Udvikling og ansvarlighed
Vi skal til stadighed udvikle vort fælles landsforbund med respekt
for vores historie, samt sikre at landsforbundet til en hver tid drives
ressourcemæssigt forsvarligt.
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FDF CV

FDF CV

Ejner Bank Andreasen

Medlem siden 1996
Deltog på første Landslejr i 1996
Kredsleder i FDF K 19 – Vanløse
Bestyrelsesmedlem i FDF K 19 – Vanløse
Instruktør i FDF K 19 – Vanløses Tambourkorps
Instruktør på FDF Seniorkursus Vork
Tidligere medlem af Væbnermesterskabsudvalget
Tidligere kursusleder på FDF Seniorkursus Vork
Indsuppleret i FDFs hovedbestyrelse
Medlem i Samrådet i København

Mærkesager i HB
• Fastholde en sund økonomi i forbundet
• Gode vilkår for kredsarbejdet
• Gode uddannelsesmuligheder i FDF

Lisbeth Nørmølle

39 år
FDF Hasle-Åbyhøj
Beskæftigelse: Folkeskolelærer

46 år

Medlem af FDFs hovedbestyrelse siden 2014
Medlem af FDF Hasle-Åbyhøj siden 1985 og nuværende
væbnerleder
Medlem af Internationalt Udvalg, og FDFs repræsentant i
European Fellowship siden 2008
Tidligere landsdelsleder i Landsdel 4
Tidligere instruktør på Seniorkursus Sletten
Medarrangør af Jagten - FDFs store Interrailløb rundt i Europa i
2007, 2010 og 2013
Giv-Et-År-medarbejder på Rysensteen og leder i FDF K8 fra
1999-2000

Mærkesager i HB
• Fortællingen om FDF og vores ambitionen skal gøres levende og
vises til omverden - både af kredse og landsforbund
• FDF leves i kredsene - kredsarbejdet skal understøttes - alle kredse
er unikke, men også forbundet.
• Vi skal som ledere huske at turde snakke om både tvivl og
tro - både internt og med børn og unge
• God kredsservice og hjælp til opstart af nye kredse fx i nye
boligområder

FDF Bislev
Beskæftigelse:
Psykiatrisk sygeplejerske

FDF CV

FDF CV

Kim Koch Rasmussen

1981 - 1991 FDF Klim-Thorup-Vust: Fra tumling til leder, medlem af
kredsbestyrelsen
1992 - 1996 FDF Thisted 2: Leder
1997 - 2004 FDF Randers Skt. Andreas: Leder, fra 2001 kredsleder
1999 - 2000 Silkeborg Højskole: u-landsstudieforløb til Indien
Musik 2004: Kostume-ansvarlig
2005 - FDF Bislev: Leder indtil 2015, 2006-2007 formand, 2010-2015
kredsleder, fra 2015 kasserer, desuden webmaster og aktiv i Bislev
Samråd
2008 og 2013 FDF Landsdel 2: Formand for udlandsture

Mærkesager i HB
• Øget sammenhæng mellem FDF som landsforbund og de enkelte
kredse, så den fortsatte udvikling af FDF har basis og mål i kredsenes forskellige praktiske virkelighed.
• Understøttelse af kredslederfunktionen og den svære kunst at
lede frivillige, så engagerede voksne ledere kan udfolde FDFs
ambition for flest mulige børn og unge.
• Øget synlighed og profilering af FDF, både lokalt og i den brede
offentlighed, så kendskabet til FDF og vores værdier udbredes.
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Søren Carøe Nielsen

23 år
FDF Aarhus 1
Beskæftigelse: Bachelorstuderende
i Politik og Økonomi på Aarhus
Universitet

49 år
FDF Randers 2
Beskæftigelse: Leder af El-afdeling på
maskinfabrik

Medlem siden 2000, i hhv. FDF Thyholm, FDF Nykøbing Mors, og
siden 2016 i FDF Aarhus 1
Leder siden 2013
Ophold på Silkeborg Højskole på rejselinje med Minglabar
Myanmar-projektet i 2015
Skribent for FDF Lederen i 2015-2017
Instruktør på 7. – 8. klasseskursus, HE seniorvæbnerkursus og SKS
siden 2015
Delegationsleder for FDF på DUF Delegeretmøde 2017
Delegationsleder for FDF på Folkemødet 2018
Medlem af udvalget for FDF Lederkursus
Medlem af projektgruppen for Minglabar Myanmar

FDF CV

FDF CV
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Sara Lentz Jørgensen

Medlem af FDF Randers 2 siden 1976
Har været leder for de fleste klasser
Lige nu pilte- og kredsleder
Netværksleder i Gudenå Netværk
Medudvikler og medlem af det fælleskorpslige udvalg bag
Ranger Challenge
Deltaget i alle landslejre siden 1981. De sidste 2 gange som
leder for el-gruppen
Medarrangør og deltager i flere udlandsture.
Sidder i det lokale samråd på 27 år
Sidder i folkeoplysningsudvalget på 10 år
Instruktør på aktivlejr, væbnerstævne mm. i FDF Landsdel 2

Mærkesager i HB

Mærkesager i HB

• At skabe endnu bedre rammer og inspiration til det daglige
kredsarbejde, så det som leder bliver nemmere at skabe gode
FDF-aktiviteter
• At skabe mere og bedre dialog på tværs af FDF mellem for
eksempel lokale ledere, udvalg, kurser og hovedbestyrelse
• At vi i FDF skal samarbejde mere med ligesindede aktører i
civilsamfundet, både lokalt og nationalt

• Musik i FDF – Musik er FDFs største reklameartikel. Vi skylder dem
at sikre deres udvikling.
• Det skal være nemmere at være leder - Vi skal arbejde på at
reducere de administrative opgaver som ledere, kredsledere og
bestyrelser dagligt arbejder med.
• Huske hinanden på, at vi er her for at give vores børn og unge et
ståsted.
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Ulla Visbech
51 år
FDF Kolding 2
Beskæftigelse: Chef for Pædagogik
& Undervisning i Esbjerg Kommune.

Bilag til punkt 23: Valg af landsforbundets interne revisor
Hovedbestyrelsen indstiller til genvalg af:

Bo Grøn-Iversen
• FDF Hvidovre
• 53 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

FDF CV

• Uddannet revisor suppleret med HD i regnskab

Aktuelt
Formand Kolding 2
Formand Arbejdsgruppen for beklædning
Medlem af Socialudvalget
Bestyrelsesmedlem Silkeborg Højskole

Punkt 24: Eventuelt

Tidligere
Landslejrudvalget – landslejren 2016
FDFs uddannelsesudvalg
Udvikler og Instruktør på ”Ledelse af Frivillige”
Distriktsledelsen i Sønderjyllands distrikt
Pilte- og Væbnerleder, lejrtante og Kredsleder i Vilstrup FDF
Pilt, væbner, senior i Ballerup FDF

Mærkesager i HB
Mere af det stort
Landsforbundet skal understøtte flere store oplevelser, hvor flere
FDFere i alle aldre får mulighed for at få suset i maven og opleve
FDF fællesskabet.
Mere åbent landsforbund
Vi skal have et mere åbent HB arbejde og åbne op til debat, drøftelser og i højere grad involvere kredsene i FDFs strategiske arbejde.
FDF til flere
FDF skal række ud til alle slags børn, de lige, de skæve, de skøre,
de søde - så mange flere får mulighed for at få et ståsted at møde
verden fra.
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Appendiks

Baggrundsmateriale til diverse punkter.
Indholdet er ikke en del af selve forslagene

56

DAGSORDEN

Appendiks til punkt 12.1 Forslag om principper for forbundsbeklædning
Beklædning
Forslaget om en ny profilbeklædning handler om at give flere valgmuligheder med en forbundsbeklædning opdelt i en primær og en sekundær linje. På billedet ses nyeste prototype af t-shirt, hættetrøje og uldtrøje.

FDF-blå/skumringsblå bruges til
primær beklædning, og natteblå
bruges til sekundær
beklædning.

Her ses et eksempel på
en t-shirt, med et motiv,
der kan skifte årligt.

Legestarteren er en
Der arbejdes med diverse logo-

detalje på lynlåse.

detaljer, der er gennemgående
på al beklædning.
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Appendiks til punkt 12.2: Forslag om principper for ny grafisk profil
Farver
Der arbejdes ud fra en farve-pallette, hvor FDF-blå, eller skumringsblå er den bærende. Som støttefarver bruges rød, hvid og
natteblå. Klassefarverne er harmoniseret. Til seniorvæbnere genintroduceres den granitgrå, som klassen havde tidligere, i
stedet for cyklame. Ledere tildeles natteblå i stedet for brun.

58

DAGSORDEN

Skrifttype
Der bruges Knockout som identitetsskrifttype. Den fungerer godt til overskrifter. Den er legende og varm, og har en god balance mellem gammel og nyt. Den er ekspressiv og alsidig. Sammen font har stor variation, så kursusindbydelser, magasiner
mv. vil kunne få sin særlige stil, men stadig tilhøre samme familie.
Som sekundær font er Roboto. Den bruges til brødtekst. Det er en gratis Google-font, og den vi i dag allerede bruger som
brødtekst på hjemmeside og kredshjemmeside.
Endelig skal man have en systemfont, som alle kan tilgå og bruge i mails mv. Det er Arial/Helvetica.
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Der er afprøve flere skrifttyper
Nogle er mere runde, andre har flere detaljer. Vi er landet på en analog skrifttype, der er god til overskrifter og display.

Navn
Det fulde navn Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund genintroduceres, da færre i dag kender os ud fra de tre bogstaver FDF
alene. Dette ekstra designelementer, fortæller den udenforstående mere om, hvem vi er.

Designelementerne samstillet.
De tre designelementer skjold, navn og navnetræk samstillet.
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Appendiks til punkt 12.3: Forslag om nyt skjold
Der er afprøvet en del, for at finde det helt rigtige forhold mellem skjold og stjerner.

Der er arbejdet med at finde det helt rigtig størrelsesforhold på stjernerne. Stjernerne i bunden er lidt mindre end stjernen i toppen.
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Trykkeriet
De grafiske elementer implementeres i trykkeriet.fdf.dk, hvor kredse kan bruge diverse skabeloner.

Alternativ skrifttype
Derudover henvises til et en skrifttype, der er et
gratis alternativ til betalingsskriften Knockout.
Den hedder Work Sans, som frit kan hentes ned
og bruges til overskrifter.

Kreds-logoer sendes ud
Eksempler på ”kreds-logoer”, som alle kredse vil få tilsendt.
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Appendiks til punkt 12.4 Forslag om nyt mærkekoncept

Her følger et par eksempler på, hvordan forslaget om ny mærkefilosofi kan udmøntes i mærkebeskrivelser.

Musik 8
Eksisterende beskrivelse:
Det er målet, at:
• Man skal have instrueret en sammenspilsgruppe og have opført 5 numre for mindst 30 tilhørere.
Man behersker et af følgende instrumenter: Klaver, guitar, bas eller trommer. Eller man kan spille et instrument efter noder
”fra bladet”.

Forslag til eksempel på ny beskrivelse
Oplevelse

Vild musik

Hvorfor tager vi mærket?

Musik er fællessang om bålet med guitar og at synge til bords. Men nogle gange er musikken så
vild, at man ikke kan sidde stille, så man må opleve den med hele kroppen.

Aktivitetsforslag 1 (meget konkret)

Tag til en live bandkoncert i jeres by og tal om, hvad forskellen er på live og optaget musik.

Aktivitetsforslag 2 (lidt bredere end 1)

Afhold et raveparty på et FDF-møde med knæklys og tung bas.

Aktivitetsforslag 3 (bred formulering)

Deltag i en rockgudstjeneste. Tal om, hvordan den er anderledes end en almindelig gudstjeneste.

Aktivitetsforslag 4 (frivillig)

Deltag i FDFs Seniorfestival.

Vejledning
Inspiration

Mad 5
Eksisterende beskrivelse:
Det er målet, at:
• De unge kan forklare om energifordeling på fedt, protein og kulhydrat, samt hvordan man beregner energibehov, når man
planlægger madindkøb.
• De unge kan forklare, hvilke grøntsager og frugter der knytter sig til bestemte årstider i Danmark.
• De unge har lavet en lammekølle eller helstegt kylling på spid.
• De unge har prøvet at stege på sten, planke eller direkte i gløder.
De unge har spist fisk, som de selv har renset og tilberedt over bål

Forslag til eksempel på ny beskrivelse
Oplevelse

At lave mad til andre

Hvorfor tager vi mærket?

I FDF er måltidsfællesskabet centralt, fordi vi taler sammen, når vi spiser sammen – også med
dem, vi ikke kender. Det kræver mod og fantasi at finde på mad, som man vil byde andre.

Aktivitetsforslag 1 (meget konkret)

Lav (jule-)småkager til det lokale plejehjem og aflever dem på næste møde.

Aktivitetsforslag 2 (lidt bredere end 1)

Opfind en ny ret ud fra en ingrediensliste og server for forældrene.

Aktivitetsforslag 3 (bred formulering)

Planlæg og afhold en fest for en yngre FDF-klasse.

Aktivitetsforslag 4 (frivillig)
Vejledning
Inspiration
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Appendiks til bilag 13 Forslag om nyt skjold

F R I VI L L I GT D RENG E- OG P IG EF ORBUND - SKJOLD

S K JO L D E TS FO RM

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E SPE R N OR D

S TJE RN E R / TA D N H JU L

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E SPE R N OR D

En geometrisk form, vi kunne tage
udgangspunkt i, når vi skal tegne
vores skjold, er det gyldne snit, som
er en kendt designform og er blevet
brugt i mere end 100 år til at tegne
blandt andet logoer ud fra.
Drejer vi formen 22,5° og spejlvender
formen, får vi en blød og venlige form
på sidderne.
Tilføjer vi en cirkel som den øvre
kant, har vi nu en form til skjoldet.
Med en ordentlig grundform har vi
nu et fundament til vores skjold,
som vi kan bygge videre ud fra.
Med tilføjelsen af halvstjernerne i
cirkler forbliver grundformen blød
og afrundet, samtidig besvares den
ikoniske og karakteristiske form fra
det nuværende skjold.
Med tilføjelsen af korset og bogstaverne ”FDF” har vi nu et nyt skjold.
Et blødere, renere, enklere skjold
med færre detaljer.

F R I VI L L I GT D RENG E- OG P IG EF ORBUND - SKJOLD

De spidse hjørner i halvstjernerne,
gør skjoldet mere krigerigsk i sit udtryk.
Kunne vi arbejde med halvstjernerne, så
de blev mindre spidse og detaljerede?
Løsningen som bureauet har arbejdet
med, hvor de har minimeret afstanden
mellem de to cirkler, der definerer stjernerne, virker utrolig godt og giver halvstjernerne et mindre spidst udtryk.
Med færre spidser bliver udtrykket i
stjernerne mindre spidse og detaljrede.
For at opnå et endnu blødere udtryk,
har vi afrundnet halvstjernernes spidser.
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F R I V I L L I GT DR E N GE - O G PI GE FO R B U N D - SKJOLD

FA RVER OG K ONTRA S T

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E S P E R NOR D

FA RVER OG K ONTRA S T

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E S P E R NOR D

Ved at bytte den sorte farve ud med
den lyseblå, tilpasses kontrastforholdet og sammenhængen til resten af
vores visuelle udtryk og vi opnår en
god sammenhæng på tværs af de
visuelle ellementer.
Dog er kontrasten mellem den lyseblå
kant og den hvide baggrundsfarve
mærkant forringet. Dette kan især give
problemer, når man gengiver skjoldet
i små størrelser.
Tager vi et kig på farveoverblikket,
som vi anvender i dag, er det overordnet set opdelt i to kategorier. En
kategori med vores tre brandfarver
lyseblå, hvid og mørkeblå og en kategori med klassefarverne fra puslinge
op til ledere.
Den røde farve, der udgør skjoldet i
fire store firkanter, virker også meget
dominerende sammenlignet med
stregen, bogstaverne og halvstjernerne i den blå farve.
Kigger vi på vores brandfarver, har vi
endnu ikke bragt den mørkeblå farve i
spil. Dette er også en af vores primære
identitetsskabende farver og vil kunne
give mere kontrast til skjoldet.

F R I V I L L I G T D R E N GE - O G PI GE FO R B U N D - SKJOLD

Ved at benytte sig af den mørkeblå
farve i skjoldet løser vi også problemet
med kontrasten mellem den lyseblå
og den hvide, som var for svag og
skjoldet derfor forsvandt.

DAGSORDEN

65

F R I V I L L I GT DR E N GE - O G PI GE FO R B U N D - SKJOLD

FA RVER OG K ONTRA S T

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E S P E R NOR D

FA RVER OG K ONTRA S T

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E S P E R NOR D

Skjoldet vil ofte optræde på
forbundsskjorten, sammen med
mange andre mærker i et hav af
forskellige farver. Den lyseblå farve
går i et med farven på skjorten og
forsvinder derfor i mængden af
mærker. Med anvendelsen af den
mørkeblå farve vil skjoldet nu
træde bedre frem.
Med justering af farver og kontrast
i logoet har vi nu et logo, der er
harmonisk, og som træder frem
i selv de helt små størrelser.

F R I V I L L I G T D RE N GE - O G PI GE FO RBU N D - VISUEL IDENTITET

Med de nye justeringer
har skjoldet nu dette udtryk
og anvendelsemuligheder.
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F R I V I L L I G T D R E N GE - O G PI GE FO R B U N D - SKJOLD

S K JOLDETS FORM

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E S P E R NOR D

Sammenligner man det nye skjold
med det nuværende, vil man opdage,
at der ikke er de store forskelle på
formerne, men ønsket om et blødere
udtryk er opnået.
Dette medvirker til vi løbende kan
udskifte skjoldet på vores materialer
i takt med der bliver produceret nyt.
Samtidig er der ikke store økonomiske omkostninger forbundet
med fornyelsen.

Nuværende skjold
Nyt Forslag
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Appendiks til bilag 14 Forslag om visuel sammenhæng på grafiske elementer

F R I VI L L I GT D RENG E- OG P IG EF ORBUND - VISUEL IDENTITET

TY P O G RA FI

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

1

Nu har vi arbejdet med skjoldet
og gjordt det rundere og blødere
i sit udtryk.

2

3

© J E SPE R N OR D

4

Vil vi sikre et konsekvent formsprog på tværs af vores visuele
elementer, kan vi hente inspiration i skjoldets bløde former,
når vi vælger en skriftype.
Med udgangspunkt i formerne
fra vores nye skjold kan vi nu
finde frem til en skrifttype, der har
samme formsprog. Dette kunne
være skrifttypen Branding.

AaBbCc
2

2

4

3

3

1

F R I VI L L I GT D RENG E- OG P IG EF ORBUND - VISUEL IDENTITET

Branding er en forholdsvis ny skrifttype designet af LatinoType i 2016.
En moderne skrifttype, der er super
optimeret til digtilalt brug.
Med et let afrundet udtryk har vi
her en skrifttype med en god balance mellem seriøs og legende og
med syv forskellige skriftsnit fra thin
til black har vi mulighederne for et
varierende skriftsprog fra tyndt og
følsomt til tykt og højtråbende.
Begynder man at anvende skrifttypen til at skrive forskellige ord,
kommer et afrundede, legende
og bløde formsprog frem som
kan ses på næste side.

TY P O G RA FI

AaBbCc

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzøæå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZØÆÅ
1234567890!&;*@
BRANDING - SEMI-LIGHT, 35 PKT.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzøæå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZØÆÅ
1234567890!&;*@
BRANDING - SEMI-LIGHT ITALIC, 35 PKT.
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FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E SPE R N OR D

pilte
er

te
øde

F R I V I L L I G T D R E N GE - O G PI GE FO R B U N D - VISUEL IDENTITET

TY P OG RA FI

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E S P E R NOR D

Farver og Kontrast

Nye GEÅ'er klarDet
tilNye Sletten
Tumlinge og pilte
Det at lege, hygge, grine og talespændende udfordringer
sammen, og at blive mødt med reKernen i FDF er fællesskabet, både
for børn og for børn og voksne.

Mandag den 6. august var store check-in-dag på
spekt uanset baggrund, alder eller
Rysensteen i København: Her rykkede tre nye,
evner. Vi tror at alle har noget atfriske
bi- Giv-et-år-medarbejdere (GEÅ) ind for at
tage hul på et år fyldt med FDF-opgaver.
drage med til fællesskabet, og det
præger den måde, vi er sammen på.
AF MAI CHRISTENSEN 06. AUGUST, 2018

I FDF møder børn og unge engagereelkommen til Laura, Esther og Ida, der det næste år
de voksne, der har en holdning til
skal prøve kræfter med en lang række FDF-opgaver
livet. Her er voksne med noget på
i hovedstaden. De tre nye GEÅ’er er Laura Schjødt
hjerte. FDF bygger på et kristent livsFrimann, der kommer fra FDF Fredericia Søndermarken,
syn, og vi forsøger at formidle deEsther Marie Borup Johansen fra FDF Hundige og Ida Lykke
Krøyer fra FDF Dalmose. Alle er 19 år gamle og glæder sig til
kristne fortællinger og værdier påat komme i gang med arbejdet med både praktiske opgaen måde, der er relevant for moderver og gakkede, skæve arrangementer for frivillige i byen.
ne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er
dog ikke et krav, at man tror på Gud,
for at gå til FDF. Det er vigtigt for os,
at der både er plads til tro og tvivl.

V

F R I V I L L I GT DRE N GE - O G PI GE FO RBU N D - VISUEL IDENTITET

Branding er en skrifttype, som
skal købes for at kunne anvendes.
Dette er jo bestemt ikke optimalt
i en organisation som FDF, hvor
rigtig mange forskellige personer
skal arbejde med identiteten.
Derfor skal der tages stilling til,
hvilken typografi folk ude i kredsene
skal anvende, når de sidder og laver
de ugentlige sedler, sæsonplaner
og lejrindbydelser.
Et oplagt valg kunne være Ubuntu,
som er en gratis skrifttype, tilgængelig
som download til både Windows og
Mac og som Google Font.
Ubuntu har nogle af de samme former
som Branding, og vil for de fleste
opfattes som samme skrifttype.

Holger Tornøe
Noget på hjerte
Ståsted at møde
Legedatabasen
Efterårskursus

TY P OG RA FI

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E S P E R NOR D

AaBbCc

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzøæå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZØÆÅ
1234567890!&;*@
UBUNTU - LIGHT, 35 PKT.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzøæå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZØÆÅ
1234567890!&;*@
UBUNTU - LIGHT ITALIC, 35 PKT.
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F R I V I L L I GT DR E N GE - O G PI GE FO R B U N D - VISUEL IDENTITET

LOG O / NA VNETRÆK

Med vores nye typografi, Branding,
kan vi nu prøve at lave et nyt navnetræk.
Istedet for brugen af store bogstaver,
bliver det skrevet i små- bogstaver,
for at give et mere legende og dynamisk
udtryk. Identitestfarverne bliver også
inddraget for at give mere spil og
dybde til vores navnetræk.

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E S P E R NOR D

FORSLAG - FDFS LANDSMØDE 2018

© J E S P E R NOR D

Frivilligt
drenge- og pigeforbund

Det samme kan vi gøre med vores logo
”FDF”, for også her at opnå et blødere
udtryk og et konsekvent formsprog.

FDF
F R I V I L L I GT DR E N GE - O G PI GE FO R B U N D - VISUEL IDENTITET

Vores logo og navnetræk skal selvfølgelig kunne bruges på både lyse og
mørke baggrunde. Men samtidig er
det vigtigt også at kunne benytte dem
oven på vores lyseblå brandfarve.
Med vores nye logo og navnetræk
skrevet i en typografi, som tager
udgangspunkt i vores skjold, har vi
nu et konsekvent formsprog på tværs
af vores grafiske elementer.
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LOG O / NA VNETRÆK

FDF

Frivilligt
drenge- og pigeforbund

FDF

Frivilligt
drenge- og pigeforbund

Appendiks til bilag 15: Forslag om nyt mærkekoncept

Nyt mærkekoncept
• Mærker er for børn og unge og tages i fællesskab.
• Hvert mærke består af et antal mærkeoplevelser,
som lederen selv vælger rækkefølgen på.
• Fra materialet vælger lederen mærkeoplevelser,
aktiviteter og læringsmål, der passer til den
enkelte klasses alder og erfaringer. Målet er den
gode oplevelse, og at børnene/de unge sammen
lærer noget nyt.
• For hver mærkeoplevelse, som børnene/de unge
arbejder med, stiger tallet på deres mærke med én.

Se eksempel på materiale på www.mærkedatabasen.dk

Bemærk, at det konkrete indhold kun er skrevet som en skitse, der kan understøtte forståelsen
af mærkekonceptet og eksemplificere, hvordan man som leder vil kunne arbjede med mærker.

