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HB Referat | Juni 2020 
 

Møde for:  FDFs Hovedbestyrelse (HB) 

 

Mødedato:  3. juni 2020 

  

Mødetid:  17.30 – 21.30 

 

Deltagere:  HB: 

Anne Katrine Berthou Sylvest (AKS), Christian Skovsgaard Bjerre (CSB), Dorte Fog 

(DF), Ejner Bank Andreasen (EBA), Emil Gaarde (EG), Iben Konradi Nielsen (IKN),  

Jonas Kolby Laub Kristiansen (JKK), Kim Koch Rasmussen (KKR),  

Lene Thanild Schøler (LTS), Søren Rejkjær Svendsen (SRS) og Ulla Visbech (UV) 

 

 Ledergruppe: 

  Rasmus Agergaard Pedersen (RAP), Jakob Harbo Kastrup (JHK),  

Anna Buur Vistesen (ABV) og Peter Jeppesen, (PJ) 

 

Referent:  Jakob Harbo Kastrup 
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0 Velkomst og sang     

  

1.0 Protokol     

1.1 Referat fra seneste HB-møde O    

  

Iab. 

1.2 Fastsættelse af dagsorden B    

 Eventuel optagelse af ekstra punkter. 

 

Iab. 

1.3 Årshjul O    

 Se opdateret udgave i SharePoint. 

 

Iab. Årshjulet er efter mødet flyttet til hovedmappen. 

1.4 Siden Sidst O    

 Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB møde. 

 

RAP orienterede om de væsentligste ting siden sidst. Bl.a. er der nu 299 forhåndstilmeldte 

kredse til landslejren. Dette skyldes bl.a. at forbundssekretærerne har haft en større 

ringerunde til over halvdelene af kredsene, hvor der også blev lejlighed til at følge op på 

coronasituationen og årsmøder. Der var første møde i uddannelsesforum i weekenden. 

Tøjproducenten der skal stå for den sekundære beklædning er løbet ind i leveranceproblemer, 
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fordi tøjindustrien har ligget underdrejet som følge af coronanedlukningen. Forhåbningen er nu 

at vi i september kan have noget sekundær beklædning i handlen. 

Den app som landslejren 2016 gav til FDF er blevet opgivet siden seneste møde. Dels har 

landslejren 2021 ikke set den som brugbar i sin nuværende form og det har vist sig unødigt 

dyrt at få mærkerne ind i den nuværende app. Derfor lanceres mærkerne i første omgang på 

FDF.dk imens en mobilvenlig visning undersøges. 

 

2.0 HB Dagsorden     

2.01 Corona-stituationen O    

 På mødet orienteres om status på lønkompensation og udlejning. Derudover orienteres 

om hvilke indsatser der laves i forhold til kredse. FDF-data fra DUFs 

medlemsundersøgelse er vedlagt som bilag 

 

RAP orienterede om medarbejdersituationen, hvor en del fortsat er hjemsendt på 

lønkompensation mens en stor del også har været inde i kortere eller længere perioder.  Alle 

medarbejdere kaldes så vidt muligt på arbejde i uge 24-25.  

På udlejningssiden er der udsigt til at tabe udlejning i efteråret også. Det vi venter på lige nu, 

er primært hvilke sommeraktiviteter der kan afholdes og i hvilken form. Dette kommer til at 

præge landsforbundets egen udlejning, men i særdeleshed kredsenes virkelighed over 

sommeren. Vi har forsøgt at påvirke politikere og myndigheder ad de kanaler vi har og kan 

finde, men lige nu er der meget usikre efterretninger om hvad vi kan forvente af 

retningslinjerne. 

Vi har kontaktet en stor del kredse ift. at hjælpe dem til at få startet aktiviteter op igen. Den 

store joker er hvordan genopstarten efter sommerferien kommer til at forløbe og om folk 

kommer tilbage til kredsene. 

Økonomien i kredsene er også påvirket flere steder. FDF-kredsene har generelt været gode til 

at søge DUFs nødpulje, som der arbejdes på at få udvidet, så rammen bliver større igen. 

2.02 Strategi B    

 2. behandling af forslag til udviklingsmål. 

 

HB behandlede strategigruppens forslag til udviklingsmål med henblik på at de kan fremsættes 

som landsmødeforslag. Samtidig drøftede man hvordan landsdele og netværk kan involveres i 

form af besøg på landsdelsledelsesmøder. 

  

2.03 Godkendelse af årsregnskab for FDF 2019 B    

 Godkendelse og underskrift 

 

HB behandlede, godkendte og underskrev årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2019.  

 

HB havde en kort drøftelse af revisors pointer omkring indkøbspolitik, backup og 

funktionsadskillelse. 

 

2.04 Budget 2021-2022 1. behandling D    

 1. behandling af input og prioriteringer forud for udarbejdelsen af budget for 2021-2022  
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EG fremlagde en række forventninger til økonomien for de kommende år og HB gav input til 

det videre arbejde med landsforbundets budgetter frem mod landsmødet. 

 

2.05 Debat om Rysensteen D    

 Indledende debat om husets anvendelse og fremtid 

 

HB havde en indledende drøftelse om husets anvendelse og fremtid. Der er ikke en klar 

strategi i dag, og det ønskes der.  

FU samler op på drøftelserne og der kommer et oplæg til yderligere drøftelse til august. 

 

2.06 Landsmøde B    

 Kort orientering om proces for planlægning af landsmøde 2020 

 

JHK orienterede kort om, at al planlægning af landsmødet afventer at Nyborg Strand åbner op 

igen til august, hvorefter vi forhåbentlig har et klarere billede af under hvilken form det kan 

lade sig gøre at afvikle landsmødet. 

 

3.0 Faste punkter     

3.1 Ledelsesorientering O    

 Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. 

 

RAP orienterede om, at politiet har konkluderet, at frivillige i Hele Danmarks Familieklub ikke 

behøver underskrive børneattester. Det undrer partnerskabskredsen bag projektet og derfor 

undersøges det nærmere, om det reelt forholder sig sådan. 

Der er endnu ikke fundet en ny formand for Internationalt Forum. Indtil videre er 

forbundssekretæren Rasmus Ottosen tovholder på udvalget.  

Majken er gået på barsel og Jeppe overtager ledelsen af Seniorkurset på Sletten. Der slås en 

studenterstilling op til kommunikation, da den nuværende skal i praktik. 

Spørgsmål til fravalget af den fysiske udgave af FDF Lederen: pt. er der 485 der har fravalgt 

den fysiske udsendelse af FDF Lederen og der gør opmærksom på muligheden for fravalg inde 

i bladet. Der er slået en stilling op til en forbundssekretær i landsdel 5 og 6. 

3.2 Referat fra seneste FU-møde O    

 Referat fra møde i forretningsudvalget den 18. maj 2020 er vedlagt som bilag. 

 

Iab. 

3.3 Næste møde B    

 Nedslag på emner i bilag og årshjulet med henblik på næste HB-møde. 

 

Kort drøftet at listen over punkter til mødet er lang og der kommer flere besøg. Derfor bedes 

HB allerede nu sætte tid af til, at mødet først afsluttes søndag, hvormed der også kan blive 

rum for en social aktivitet lørdag. 

3.4 Eventuelt O    

Iab.  
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