Landsmødereferat
Beslutningsreferat af FDFs landsmøde
14.–16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand

Dette referat skal udsendes senest 2 måneder efter landsmødets afholdelse jf.
forbundsvedtægt K, stk. 5w. Referatet er det officielle referat, signeret og
godkendt af landsmødets to dirigenter.
Til stede:
I FDFs landsmøde 2008 deltog i alt 547 personer, heraf udgjorde stemmeberettigede fra kredse,
landsdele og hovedbestyrelsen 322. Ungdomsrepræsentanterne udgjorde 15 stemmeberettigede.
Total antal stemmeberettigede var lørdag kl. 13.00 præcis 337.
Desuden deltog kandidater til hovedbestyrelsen, repræsentanter fra FDFs skoler, 55°Nords
bestyrelse, ungdomsrepræsentanter fra landsdelene, landsforbundets ansatte med taleret,
observatører fra kredse samt gæster uden tale- og stemmeret.
0. Velkomst ved formanden
FDFs formand Preben Siggaard bød velkommen til FDFs landsmøde 2008.
1. Godkendelse af dirigenter
Hovedbestyrelsen foreslog Tage Kleinbeck og Carsten Kolby Kristiansen som dirigenter.
Valg af dirigenter blev godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
FDF har fredag den 14. november sendt et telegram til protektoren Dronning Margrethe den
II med en hilsen. Hoffet har svaret og viderebragt ønsket om et godt landsmøde til FDF.
Dirigenterne fastslog, at landsmødet var lovligt indvarslet samt at indbydelse og
dagsorden var udsendt rettidigt.
Dirigenterne gjorde opmærksom på at landsmødet ville blive streamet live på
landsmødets hjemmeside. Ingen modsatte sig dette.
Repræsentant Brian Videbæk fra 55°Nords bestyrelse fik tildelt taleret.
Ingen modsatte sig dette.
Dirigenterne gjorde opmærksom på at der på dette landsmøde var fremsat forslag om
ændring af grundlov og forbundsvedtægter. Afgørelser ved afstemning træffes med almindelig
stemmeflerhed. Grundlovsændringer med 2/3 af de afgivne stemmer. Ændringer af
forbundsvedtægter med almindelig stemmeflerhed.
Punkterne 8-9-10 blev af dirigenterne foreslået drøftet under et.
Det samme var gældende for punkt 22-23.
Dagsorden blev godkendt
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2.1. Forslag om ungdomsrepræsentanter på dette landsmøde
Forslaget blev vedtaget
Konsekvensen blev en stigning af antallet af stemmeberettigede med 15
ungdomsrepræsentanter til i alt 337 stemmeberettigede.
3. Beretning
3.1. Hovedbestyrelsens beretning 2006-2008
Bilag: FDF LEDEREN 6/2008
Beretningen blev modtaget
3.2. Orientering fra skolerne
Beretningen blev modtaget
4. Økonomi
4.1. Landsforbundets regnskaber 2006-2007
Regnskabet for 2006 blev godkendt
Regnskabet for 2007 blev godkendt
4.2. Orientering og regnskaber 2006-2007, 55°Nord
4.3. Orientering om regnskaber 2006-2007, Holger og Carla Tornøes Fond
5. Handlingsplan 2009-2010
Bilag: FDF LEDEREN 6/2008
Stillet af hovedbestyrelsen
5.1. Ændringsforslag om landsdækkende image-kampagne
Stillet af FDF Århus 11 og FDF Åbyhøj
Forslaget blev trukket
Ændringsforslag blev stillet af Dennis Boelt (FDF Århus 11) til at erstatte
handlingsplanens punkt 5 - Kommunikationsstrategi:
FDF udarbejder en intern og ekstern kommunikationstrategi med forslag til konkrete handlinger
til brug for såvel kredse som landsforbund.
Ændringsforslaget blev vedtaget
5.2. Ændringsforslag om årlig landsdækkende event
Stillet af ungdomsrepræsentanterne
Forslaget blev trukket
Ændringsforslag blev stillet af Anders Nørvald (ungdomsrepræsentant) til at erstatte
handlingsplanens punkt 4 – Projekt ”Leg”:
Legen er en fantastisk og værdifuld måde at møde hinanden og etablere fællesskaber. Den
udvikler både børn, unge og voksne og indeholder noget af det bedste i FDF. FDF sætter fokus
på legen som møde- og samværsform og tager i den forbindelse en række nye initiativer, f.eks.
en landsdækkende event, der kunne gøres tilbagevendende ("FDFdag").
…
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…
Ændringsforslaget blev vedtaget
Den samlede handlingsplan med ovenstående ændringer blev vedtaget
6. Forslag om kun at udgive March og lejr hvert andet år
Stillet af FDF Skalborg
Forslaget blev ikke vedtaget
7. Forslag om udgivelse af juniorsangbog
Stillet af FDF Skalborg
Forslaget blev ikke vedtaget
Ændringsforslag stillet af hovedbestyrelsen:
Der udgives en sangbog for de mindste igennem Sille og Sigurd som en del af de almindelige udgivelser.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
8. Forslag om at skifte forbundsskjorten ud
Stillet af FDF Aalborg 9 og FDF Vester Hassing
Forslaget blev trukket
9. Forslag om udvikling og modernisering af forbundsskjorten
Stillet af FDF K 25 - Brønshøj
Forslaget blev trukket
Ændringsforslag stillet af Dorte Fog (FDF K 25 - Brønshøj) på vegne af FDF Aalborg 9, FDF
Vester Hassing, FDF Vestbjerg, FDF Ellidshøj, FDF Vodskov, FDF Aalborg 12, FDF Tårs og
FDF K 25 - Brønshøj. Ændringsforslaget erstatter forslagene fra punkt 8 og punkt 9:
Landsmødet pålægger hovedbestyrelsen at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag om enten
at forbedre, udvikle, erstatte eller modernisere FDFs forbundsdragt inden næste landsmøde. På
landsmødet i 2010 skal et alternativ til den nuværende forbundsdragt fremlægges til eventuel
vedtagelse.
Ændringsforslaget blev vedtaget
10. Forslag om opdatering af forbundsskjorten
Stillet af ungdomsrepræsentanterne
Forslaget blev ikke vedtaget
11. Forslag vedr. udvidet kredsindberetning
Stillet af FDF Måløv
Forslaget blev trukket. Ændringsforslag blev stillet af forslagsstilleren selv, så teksten i det
oprindelige forslag ændres til:
Medlemsindberetningen skal udvides til at alle kredsens medlemmer indberettes med: Fornavn,
efternavn, fødselsdato, køn, indmeldelsesdato og udmeldelsesdato.
Ændringsforslaget blev vedtaget
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12. Forslag om centralt medlemssystem
Stillet af FDF Gevninge, FDF Selsmose, FDF Havdrup og FDF Roskilde
Forslaget blev trukket
Forslaget blev opretholdt af Helge Andersen, FDF Sunds
Forslaget blev ikke vedtaget
Ændringsforslag stillet af hovedbestyrelsen:
Hovedbestyrelsen skal frem til landsmødet 2010 arbejde for en central medlemsregistrering, således
at alle medlemmer af FDF uanset alder er registreret via en central medlemsdatabase.
Ændringsforslaget blev vedtaget
13. Forslag om evaluering af FDFs struktur
Stillet af FDF K 25 - Brønshøj
Forslaget blev vedtaget
14. Forslag om nye medlems- og organiseringsformer
Stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds
Forslaget blev trukket
Ændringsforslag stillet af Steen Røndal Olsen (FDF Åbyhøj):
FDFs hovedbestyrelse udarbejder et forslag til, hvordan vi i FDF kan arbejde med nye medlems- og
organiseringsformer. Forslaget skal danne fundament for pilotprojekter, som gennemføres i perioden
op til landsmødet i 2010.
Forslaget skal bredt omhandle nye medlems- og organiseringsformer, hvad angår konsekvenser for
det daglige arbejde, tilskudsregler, vedtægter osv.
Erfaringerne fra pilotprojekterne skal danne grundlag for et endeligt beslutningsforslag på landsmødet
2010 vedrørende nye medlems- og organiseringsformer.
Ændringsforslaget blev vedtaget
15. Forslag om udvikling af arrangementstilbud til ledere
Stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 8
Forslaget blev ikke vedtaget
16. Forslag om styrkelse af FDFs samarbejde med andre børne- og
ungdomsorganisationer
Stillet af ungdomsrepræsentanterne
Forslaget blev vedtaget
17. Forslag om kompetenceregister
Stillet af ungdomsrepræsentanterne
Forslaget blev vedtaget
18. Forslag om brug af seniorkonsulenter
Stillet af ungdomsrepræsentanterne
Forslaget blev trukket
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19. Forslag om overførsel af administrative opgaver fra landsdele til forbund
Stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 7
Forslaget blev ikke vedtaget
20. Forslag om ændring af grundlov (tildeling af taleret til udvalgsformænd)
Stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 8
Forslaget blev ikke vedtaget
21. Forslag om udarbejdelse af vedtægter for hver af FDFs landsdele
Stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 6
Forslaget blev vedtaget
22. Forslag om nedsættelse af udvalg med henblik på revidering af grundlov og
forbundsvedtægter
Stillet af FDF Gevninge, FDF Selsmose, FDF Havdrup og FDF Roskilde
Forslaget blev trukket
Ændringsforslag stillet af Jesper Kejlhof (FDF Gevninge) til at erstatte det oprindelige:
Hovedbestyrelsen nedsætter efter landsmødet 2008 en arbejdsgruppe, der skal gennemgå FDFs
grundlov og forbundsvedtægter. Arbejdsgruppen skal omskrive hele grundloven og
forbundsvedtægterne, så de er tidssvarende og stemmer overens med nutidens FDF. Hovedbestyrelsen
fremlægger et nyt samlet sæt grundlov og forbundsvedtægter.
Ændringsforslaget blev vedtaget
23. Forslag om nedsættelse af udvalg med henblik på gennemarbejdning af
grundlov og forbundsvedtægter
Stillet af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 6
Forslaget blev trukket
24. Forslag om ændring af grundlov og forbundsvedtægter
Stillet af hovedbestyrelsen
Forslaget blev vedtaget
25. Forslag om deltagelse af ungdomsrepræsentanter på landsmødet
Stillet af hovedbestyrelsen
Forslaget blev sprogligt rettet til i forhold til den udsendte dagsorden, så ordet ”de” blev
tilføjet, så der står ”fra hver landsdel de tre valgte medlemmer og to
ungdomsrepræsentanter”.
Forslaget blev vedtaget
26. Forslag om afskaffelse af kønskvotering i forbindelse med valg til
hovedbestyrelsen
Stillet af FDF Århus 4 og FDF Åbyhøj
Punktet blev ikke behandlet
Ønskes forslaget behandlet på landsmødet i 2010, skal det indsendes igen
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27. Forslag vedr. tidsfrister for opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen
Stillet af hovedbestyrelsen
Punktet blev ikke behandlet
Ønskes forslaget behandlet på landsmødet i 2010, skal det indsendes igen

28. Forslag om ændring af principperne vedr. brug af midler fra lukkede kredse
Stillet af hovedbestyrelsen
Forslaget blev ikke vedtaget
Ændringsforslag stillet af Dorte Fog (FDF K 25 - Brønshøj):
Landsmødet godkender, at midler fra lukkede kredse fremover kan søges til både kredsstart og til
medlemsskabende aktiviteter. Hovedbestyrelsen pålægges løbende at gøre opmærksom på puljens
eksistens samt formidle gode ideer fra støttede aktiviteter fx i FDF LEDEREN.
Ændringsforslaget blev vedtaget
29. Budget for 2009 og 2010
Kontingent blev fastsat til:
2009: Kr. 295,2010: Kr. 300,Følgende poster blev ændret gældende for både 2009 og 2010:
• Rejser og kontorudgifter:
Fra 1.100 t.kr. til 1.000 t.kr.
• Handlingsplan 2009-10:
Fra 480 t.kr.
til 430 t.kr.
• Tilskud til nye kredse:
Fra 50 t.kr.
til 0 t.kr.
• Udviklingspulje:
Fra 50 t.kr.
til 0 t.kr.
• Udvalgsmøder:
Fra 250 t.kr.
til 200 t.kr.
• Medier:
Fra 550 t.kr.
til 595 t.kr.
Budget blev vedtaget
30. Valg til hovedbestyrelsen
Bilag: FDF LEDEREN 7/2008
Der var opstillet 6 kandidater til 6 ledige pladser. Dirigenterne fremlagde to senarier for
gennemførelse af valget:
1) At gennemføre valget efter forskrifterne.
2) At betragte de 6 kandidater som valgt
Ingen ønskede ordet, og derfor blev de 6 kandidater betragtet som valgt til HB:
•
•
•
•
•
•

Iben Nielsen, FDF Utterslev
Maiken Baltzer Løsmar, FDF Fredensvang
Maria Harbo Thomsen, FDF Århus 4
Allan Frank Walther, FDF F 4
Preben Siggaard, FDF Sunds
Søren Langdahl Timmermann Olesen, FDF Veggerby

31. Valg af landsforbundets interne revisor
Finn Bjerg Olesen blev valgt
32. Eventuelt
Punktet blev ikke afviklet
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