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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 

 

Møde nr. 5, september 2014 

Vært: Christina Gro Hansen 

 

 

Referent: Christina Gro Hansen 

 

 

Andagt: Christian Skovsgaard Bjerre 

 

 

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN: 

Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Jens Maibom 

Pedersen (jmp), Jeanet Flørnæss Fischer (jff), Lars Pedersen (lp), Christian Dias Løgberg (cdl), Per Albert 

Bergmann (pbe), Christian Bjerre (csb), Amalie Kyndesen (ak). 

 

LEDERGRUPPEN: 

Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Peter Jeppesen (pj), Bitten Schjødt Kjær (bsk),  

Morten Krogsgaard (mk – deltog fredag). 

 

STABEN: 

Christina Gro Hansen (cgh), Mette Nielsen (mn – deltog fredag), Mette la Cour, (MlC), Marianne Hansen 

(mah), Anna Vistesen (anv), Anders F. Trankjær (aft), Simon Fauerskov (SF). 

 

Mødedato: 26.-27. september 2014  

 

Mødetid: Fredag kl. 20.00 – lørdag kl. 21.00 

Sted: Rysensteen 

 

Beskrivelse: Dagsorden er tilgængelig på Leder.FDF.dk ugen op til mødet. 

Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen på Portalen på Leder.FDF.dk ugen før.  

 

Program: FREDAG  

20.00-22.30: HB møde  

LØRDAG  

09.00-12.00: Andagt og HB-møde  

12.00-13.00: Frokost og pause 

13.00-15.00: HB-møde 

15.00-15.30: Kaffe 

15.30-18.00: HB-møde 

18.00-19.00: Middag 

19.00-21.00: HB-møde 

 

 

 

 



FDFs hovedbestyrelse                    side 2/ 5              

 

Dagsorden, HB-MØDE # 5, september 2014 
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1. Protokol     

          
   

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 5 MFV 

Referat er mailgodkendt. 

Iab. 

   

1.2 Fastsættelse af dagsorden  5  

Eventuel optagelse af ekstra punkter.  

3.5 Orientering fra Silkeborg Højskole. 

3.6 Ansøgninger til HCT-fonden. 

   

1.3 Kommende møder O 5 MFV 

FU mødes med dirigenter 2.10. i Odense. 

FU holder møde 30.10 i Nyborg, hvor de også mødes med 55Nords bestyrelse. 

FDFs landsmøde afholdes 14.-16. november. 

Ny HB holder møde lørdag den 29. november på Rysensteen, forv kl 10.00 afsluttende med middag. 

   

1.4 Siden sidst O  5 MS 

Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de 

væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. 

MS orienterede om opgaver siden sidste møde i forhold til ansættelse af barselsvikarer og 

ansættelse i LD1. 

   

2. HB-dagsorden    

2.1 LLU Kommissorium B 60 MS 

LLU har udarbejdet forslag til kommissorium til behandling og godkendelse i HB 

MK gav en kort stats på arbejdet i LLU, og præsenterede tankerne bag kommissoriet, herunder 

primærmålgruppe og konkrete opgaver. 

 

Kommentarer:  

- Det ser fint ud, men fortsat et ønske om at fremhæve musik og fællessang. Måske skal der 

eksplicit skrives noget om fællesskabet ved de store lejrbål og fællessangen, fordi det manglede 

sidst. 

- Vi leger også blot, fordi det er sjovt. Her bliver det meget fremstillet som et middel.  

- I formuleringerne omkring oplevelsesåret stod der noget om, at der skulle arbejdes med 

opfølgningen af landslejren – er det flyttet til LLU? 

- LLU arbejder med fortræning og opfølgning før og efter landslejren. Der må være en frihed i 

forhold til FDF, hvordan opgaven skal forankres – om det bliver et udvalg under landslejren eller 

under forbundet. Opgaven har tidligere uden succes ligget hos LLU, evalueringen fra tidligere har 

været, at det ikke skulle ligge under LLU. 

- Måske skal der skrives noget ind omkring sikkerhed, så lederne også forberedes – formidling af 

manualen, også fordi vi havde en stor ulykke sidst. Der var stor ros til beredskabsplanen sidst. 

- Savner noget i forhold til profileringen af lejren. At bruge lejren til at løfte, hvad det er, FDF kan 

tilbyde i et moderne fritidsliv. I retningslinjer for kommunikation står der, at vi skal bruge 

arrangementer til at kommunikere værdier, det gælder også landslejren. Det er således 

understreget her. 

- ”Det store sus” er meget internt forstået – kan vi forklare mere eksplicit, hvad det betyder. 

 

Enkelte små sproglige rettelser blev givet videre til MK. 

Det afklares mellem MS/MK, hvor opgaven med opfølgning forankres. 

Kommissoriet godkendes med følgende rettelser:  

Ønsket om at fremhæve betydningen af fællessangen skrives ind 

Det gøres tydeligere, at vi også leger, fordi det er sjovt 

   



FDFs hovedbestyrelse                    side 3/ 5              

 

Det tydeliggøres, at lederne skal forberedes så de kan være med til at styrke sikkerheden på lejren 

Profilering af lejren bruges til at fortælle generelt om FDF jf. retningslinjerne for kommunikation 

 

    

2.2. FDFs Landsmøde 2014       

    

2.2.1 LM program  B 15 MFV 

HB drøfter om der skal ændres i det nuværende program nu hvor den kendte dagsorden foreligger. 

MS tager kontakt til kirkeministerens ift. at sikre indlæggets form og afvikling lørdag aften kl. 19.30. 

 

Marianne Jelved kommer og holder foredrag. MS har klædt hende på til opgaven. Det bliver 

sangtime, oplæg og debat. Hun får tilsendt ambition og udviklingsmål, der indeholder meget af 

det, som hun selv er optaget af. 

 

JKK byder ikke velkommen i kirken.  

Forretningsordenen præsenteres fredag aften. 

 

Er der brug for workshops for at udfylde tiden?  

- Det afklares med dirigenterne. Skal der være workshops bør det være omkring udviklingsmål.  

- Workshop kunne også handle om sparing kredsledere og bestyrelsesfolk i mellem, hvordan de 

kan udmønte ambition og udviklingsmål hjemme. Har vi tid til det, skal vi udnytte den. 

- Evt. en frivillighedsdebat. Hvis det ikke er attraktivt at være frivillig, hvad skyldes det så? 

 

Evt. kan man gøre lørdag aften lidt kortere. 

     

2.2.2 HB på landsmøde O 10 MFV 

Gennemgang af og orientering omkring al praktikken som HB medlem på LM. 

- tilmelding til LM. 

- ankomst og indkvartering 

- værtsskaber for gæster 

- HBs natmad fredag 

- Natmad lørdag 

- HB bordet under LM (placering, koordination mv.) 

MFV orienterede kort. 

   

2.2.3 LM dagsorden 0    MFV 

Fristen for dagsorden er fredag aften.  

Alle indkomne forslag printes og uddeles til HB medlemmer ift gennemgang og placering af 

ordførerskabet.  

Kronologien på den endelige dagsorden afstemmes og fastlægges med dirigenterne den 2. oktober. 

- SP Behandles udviklingsmålene samlet? 

- SV Det afgør dirigenterne. 

 

HB gennegik samtlige forslag og fastlagde ordførerskaber på de enkelte forslag. 

 

   

2.2.4 HBs ordførerskaber B  15 MFV 

FU udarbejder et udkast til en fordeling af ordførerskaber baseret på både tematiserede ordførerskaber 

samt på specifikke punkter. Bilaget udleveres lørdag morgen, når LM-dagordenen kendes. 

HB skal godkende disse. 

 

HBs mundtlige beretning, JKK 

Skolernes beretning, IM/PB 

FDFs årsregnskaber 12-13, AFW 

HTC Fonden 12-13, AFW 

FDFs ambition, JKK 
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FDFs udviklingsmål, IKN/LP 

Forslag om revidering af vedtægter, IKN 

Forslag om forretningsorden for LM, JKK 

Forslag om frivillig redaktør, AMK 

Forslag om etablering af en jobbank, CDL 

Forslag om etablering af en M&L app, LP 

Ændringsforslag udviklingsmål, LP/IKN 

Forslag om at se på formål og værdi, JKK/JMP 

Evt. ændringsforslag om formål værdi, JKK/JMP 

Budget 2015/2016, AFW 

Mærker, CSB 

Familiekontingent, PB 

 

Derudover gennemgang af fordelingen af tematiseret ordførerskaber.  

Andagter blev fordelt: LP IM JMP                       

2.2.5 Formøder O 5 MFV 

Der fremstilles et bilag med oversigt over LM-formøder i landsdelene op til landsmødet.  

HB skal sikre en repræsentation på disse formøder. 

 

Fordeling af HB på formøderne blev aftalt. 

 

Vedr. kandidatbetaling. 

HB havde en principdrøftelse af betaling af HB kandidater. Det har været lidt skiftende gennem 

tiderne hvordan dette har været praktiseret. De seneste 2-3 LM har det ikke omfattet i 

budgetlægningen. 

 

Det tages op igen i forbindelse med næste landsmøde. 

   

2.2.6 FDFs ambition O 10 MS/JKK 

FDFs kredse har modtaget den endelige formulering af ambitionen i sidste nummer af FDF LEDEREN. 

Der aftales videre omkring kommunikation af denne frem mod LM2014. 

 

MS præsenterede planerne.  

JKK præsenterer i en video sammenhængen mellem formål, ambition og værdigrundlag.  

Der laves et slide med tekst til debat, man kan bruge på formøderne.  

Derudover laves en grafisk præsentation til brug på landsmøde. 

   

2.2.7 Udviklingsmål B 30 MS/JKK 

Endelig vedtagelse af formulering af udviklingsmål samt orientering om kommunikationen af disse. 

 

JKK præsenterede ændringerne. 

Udviklingsmålene bliver udfoldet i en video, derudover skal det forklares hvorfor det er 

udviklingsmål, og hvordan det hænger sammen med ambition. Præsenteres i dagsordenen, og 

gerne på et slide. 

 

- Udfoldelsen med strategi og handlingsplan skal også præsenteres, hvordan det kommer til at 

ske. 

- Måske er der behov for at varme debatten op efter motivationen med summetid ved bordene.   

- Måske skal der være mindre grupper, man kan gå ud i.  

- Måske kunne man melde ud, hvem der er målgruppen for udviklingsmålene. Det her er mere 

politisk, og nogle større opgaver, der måske ikke er for alle ledere. 

- Man skal ikke springe på alt, men det, der er oplagt for den enkelte kreds. 

- Det skal være tydeligt, at vi ikke regner med, at man som kreds gør det hele.  

- Ang. målgruppe – alle kredse skulle gerne kunne se sig i det at åbne sig mod andre.  

- Bør der ikke stå ”lokale kommunale initiativer” under delmålet ”kommunen”, som eksempel.  

- SP Er det bevidst, at der nogle steder står ”børn og unge” og andre står ”børn”.  
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- SV Det bliver bare tungt, hvis begge dele er med hver gang. 

- SP Har vi forberedt, hvad der skal ske herefter? 

- SV Vi går i gang med forberedelserne, men det er en ny hovedbestyrelse, der skal vedtage det 

konkrete.  

Ændringerne er godkendt. 

Omformulere: ”FDF skal udnytte skolereformen” – koble os på, bruge, knytte an til?  

Der skrives ”unge” ind, der hvor det giver mening. 

Der tilføjes ikke noget til punktet omkring delmål ”kommunen”.  

2.2.8 Vedtægter B 10 PJ 

HB skal vedtage vedtægtsændringer, der skal forelægges landsmødet. 

Bilaget fremstilles i en 2. behandling til vedtagelse. 

 

PJ præsenterede en ny vedtægtsændring:  

Alle voksne medlemmer som er fyldt 18 år er at betragte som ledere.  For at blive leder i FDF 

skal man være fyldt 18 år.  

 

- Måske er det ikke tydeligt nu, at hvis man har med børn og gøre, skal man være leder.  

- Det er ikke nødvendigt, for nu skelner vi mellem at være leder og ikke være leder, det her 

gælder lederkategorien. 

 

Anden vedtægtsændring:  

Præcisering at forslag til landsmøde skal være i hænde på dagen inden kl. 12.00. 

 

Forslag til vedtægtsændringerne blev vedtaget.  

   

2.2.9 Budget 2015-2016 B 30 AFW 

HB skal vedtage budget 2015-2016 herunder fastsættelse af kontingent. 

FU fremstilleret korrigeret bilag med indstilling til HBs vedtagelse. 

 

AWF fremlagde bilaget.  

55NORD er mere forsigtige med deres 2015 forventning end FDF antog, så de går 250 tkr. under, 

hvad der først var vurderet. Der spares på ejendomme, men ejendomme kommer så i første række, 

hvis det ændrer sig undervejs. 

 

- Replik: Der er brugt en del penge i 2011-2012 på Sletten. Der er ingen akutte udfordringer.  

- Der er ikke lagt noget i forhold til funding ind i budgettet, men man kunne rejse det på 

landsmødet, fx gavebreve, PBS aftaler el lign. 

 

Budgettet blev vedtaget. 

   

                 2.3. Eventuelt    

- Der ønskes en status på medlemstallet forud for LM. 

- JKK takkede for de sidste to år. Der er blevet skabt positive ændringer.  

   

  

 


