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Overskrift 
 
Medlemstal 2016 
 
Baggrund 
Hvert år i marts måned fremlægges FDFs medlemstal for HB. Der har i de seneste år været arbejdet på at få et 
nyt fundament og en ny retning for FDFs udvikling op at stå gennem arbejdet med ambitionen og nye 
udviklingsmål. I 2015 medførte behandlingen af medlemstal et politisk behov for at begynde at se mere 
strategisk på medlemsvækst i FDF. Dermed gennemførte FDF sommeren 2015 en såkaldt medlemsanalyse 
som sammenkoblede kvantitative medlemsværdier/tendenser med mere kvalitative vurderinger leveret af 
kredsen selv. 
Medlemsanalysen gennemføres igen til juni i samme form som i 2015. 
Indeværende bilag præsenterer de aktuelle indberettede tal fra FDFs kredse primo 2016. 
 
Indstilling 
Der indstilles at HB tager medlemstallet til efterretning. 
Ligeså godkender HB at der sker kommunikation til baglandet efter HB mødet om årets medlemstal og at de 
samlede lister lægges tilgængelige på FDF.dk. 
 
Ideen 
FDFs kredse har indberettet medlemstal for 2015.  
Der var igen i år frist 15. januar og vi oplever forsat et nogenlunde stabilt antal kredse, som godkender deres 
indberetning til tiden. Rykning for manglende kredse pågår dog med let nedsat kadance, da vi ikke skal 
aflevere medlemstal til DUF i år grundet en toårig ansøgning juni 2015. 
 
Det aktuelle medlemstal 
Vi kan for første gang i en lang årrække konstatere en fremgang på FDFs medlemstal.  
Det er rigtig godt, ikke mindst i et landslejr- og landsmødeår. 
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Fremgangen er i antal medlemmer ca. 500. 
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Der er naturligvis fortsat en lille usikkerhed grundet manglende indberetninger fra en række kredse. Men 
denne præmis er identisk for de tre opgørelser, usikkerheden vurderes på nuværende tidspunkt at have et 
udsving på max. 100 medlemmer. Selv en fremgang på 400 må siges at være signifikant. 
 
Bagved dette bilag er vedlagt den totale oversigt over alle kredse. Listen indeholder også indstillede kredse til 
HBs orientering. Der er oplistet de seneste tre års tal og med farver markeret hhv. frem- eller tilbagegang 
procentuelt. De sidste kolonner angiver hhv. forholdet over/under 18 årige i kredsen. 
 
Hvad kan vi sige om fremgangen: 
Tallene er relativt dugfriske, så vi skal have lidt tid til at analysere dem lidt nærmere. 
 
Vi kan dog allerede nu fremhæve følgende: 
 
 
 
• Fremgangen er bredt funderet geografisk 

Cirka 170 kredse tegner en fremgang på godt 1700 medlemmer i forhold til 160 kredse året før der 
tegnede en fremgang på 1300 medlemmer. Der er tale om en bredt funderet og øget fremgang. 
Fremgangen spreder sig ligeså til 7 ud af 8, hvoraf største fremgang er landsdel 8 og landsdel 4. Vi kan 
ikke konkludere noget ift. by/landskredse på nuværende tidspunkt.  
Opstillet ser de to år således ud (afrundet) 

o 2014:  159 kredse frem med 1230 medlemmer    
    151 kredse tilbage med 1290 medlemmer 
    21 kredse er status quo 

o 2015:  168 kredse frem med 1700 medlemmer    
    142 kredse tilbage med 1180 medlemmer 

     23 kredse er status quo 
 

• Fremgangen er bredt funderet aldersmæssigt 
Der spores ikke en fremgang på de 0-18 årige, der er så signifikant at vi kan konkludere at vi går frem i 
målgruppen. Dvs. at fremgangen er spredt aldersmæssigt på børn, unge og voksne. Der er kun registreret 
meget få flygtningemedlemmer. 

 
• 0-4 årige går frem med 100 - altså en femtedel 

Der er registreret ca. 140 medlemmer i alderen 0-4 år. Ved udgangen af 2014 havde vi ca. 40 
registreringer af medlemmer, så landsmødeforslaget har tegnet cirka 20% af fremgangen. 

 
• Fremgangen skyldes både øget optag og fastholdelse af medlemmer 

Ser vi på de rå Carladata for hhv 2014 og 2015 ser det således ud. 
o 2014:  6173 ind  6376 ud   
o 2015:  6491 ind  5827 ud 

Der er er altså et øget optag af medlemmer på 318 og et yderligere øget fasthold af medlemmer med en 
nedgang på 549 af udmeldte medlemmer. Rå Carlatal er ikke renset for dubletter mv., men 
udtræksmetoden er identisk for de to år. 

 
• Landslejr-effekten er ubekendt 

Det er jf. ovenstående tendens for usikkert at sige noget om landslejreffekten. Altså om medlemmer 
fastholdes som en direkte følge af den forestående landslejr. Vi kan dog bekræfte at LL2011 ikke havde 
en signifikant effekt hverken i året før eller året efter. 
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Tidsplan 
Juni 2016  Medlemsanalyse 2 
August 2016  HB behandling af medlemsanalyse 2 
 
 
Kommunikation 
Faktum at FDF går frem er en positiv historie som vi bør dele med baglandet. 
Der udgår en nyhed efter HB mødet til FDF om fremgangen med en tak rettet mod FDFs kredse som samlet set 
leverer fremgangen. Nyheden er primært rettet indadtil i FDF. 
 
Økonomi 
Iab.  
 
Bilag 
Oversigt over alle kredse udtrukket pr. 21.2 er lagt i baggrunds-mappen 


