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Beslutning om fortsat planlægning af FDF Landslejr 2022
RESUMÈ
Efter udsættelsen af landslejren vedtog HB i januar 2021 (Punkt 2.11) en ny tidsplan for
landslejrforberedelsen. I den tidsplan blev det vedtaget, at HB i august skulle tage en vurdering af corona-situationen og forventningerne/mulighederne for det realistiske i at afholde landslejren i 2022.
SS og RAP vurderer at den aktuelle corona-situation ser optimistisk ud ift. landslejrens
gennemførelse. Derfor er hovedindstillingen også, at LLU forsætter som planlagt og løbende vurderer eventuelle nye økonomiske risikoer samt ikke mindst motivationen hos
kredse og frivillige medarbejdere ift. de usikkerheder der trods alt vil præge planlægningen.
Om der i sommeren 2022 vil være begrænsninger på antal, arealekrav mm. kan ingen myndighed svarer på pt. Fra oktober 2021 sænker myndighederne retningslinjer og krav til et nyt
”basisniveau”. Det vil give en første indikation på hvad en ny normalt vil være i forhold til
begrænsninger fra det vi normalt gør. Vi skal nok indstille os på, at der potentielt kan blive
andre måder at gennemføre en landslejr på i de situationer hvor mange er samlet på ét
sted.
Økonomisk er vi forpligtet på pt. ca. 4,5 mio. kr. ved en aflysning her og nu (det er aftaler
om sanitet, telte og brænde). Der vil skulle laves flere aftaler om større ting indenfor de
næste måneder, for at sikre vi kan få de ting/ydelser til sommer. I alle større aftaler vil vi
naturligvis være opmærksomme på muligheder for afbestilling og trække endelig bestilling
så langt som muligt. Hertil kommer tabt indtjening for Sletten – men en del vil givetvis
blive dækket ind via anden udlejning.
Det indstilles at afbestillingsvilkårene for deltagertilmeldingen formuleres så FDF
utvivlsomt kan beholde en del af deltagergebyret ved pludselig aflysning - såfremt der er
politisk vilje til det. FDFs advokat er allerede bedt om formuleringer på dette.
INDSTILLING

A. HB beslutter at planlægningen af FDF Landslejr 2022 forsætter, herunder at der søges at få de, for FDF, bedst mulige afbestillingsvilkår
på større kontrakter.
B. Afbestillingsvilkårene for deltagertilmeldingen formuleres, så en del
af deltagergebyret kan tilbageholdes ved aflysning.
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SAGSFREMSTILLING
Ingen sagsfremstilling.
BILAG
Ingen bilag.
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