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Referent:

Jakob Harbo Kastrup

JKK bød velkommen, takkede for det store fremmøde med kort varsel og ridsede kort
dagsordenen op.

1.0

Udsættelse af FDF Landslejr til 2022

SS indledte og redegjorde for LLUs indstilling til HB om at udskyde landslejren til 2022. RAP
supplerede bl.a. med nogle perspektiver fra dialogen med forskellige eksterne
samarbejdspartnere mv.
HB roste LLU for det store arbejde og for modet til at træffe den rigtige og den ansvarlige
beslutning sammen med HB. HB drøftede derudover bl.a. perspektiverne for landsforbundets
økonomi, for landslejrorganisationen samt for kredse, landsdele og
landsforbundsarrangementer i det kommende år. Generelt er tilgangen at FDF ikke ønsker at
sætte skibe i søen som risikerer at blive aflyst igen i 2021 og derfor bruges de kommende uger
på at lægge en god plan for det kommende år, forhåbentlig fyldt med fællesskab og gode FDFoplevelser.
Et enstemmigt HB fulgte indstillingen og udsætter dermed FDF Landslejr til 6.-15. juli 2022.
Landslejrkurset den 18.-20. september 2020 aflyses i samme ombæring. LLU arbejder herefter
på at sætte landslejr-organisationen i dvale.
HB og LLU står sammen som afsender på beslutningen. HB udarbejder sammen med LLU nyt
kommissorium i januar 2021.
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2.0

Eventuelt

Kort drøftet i hvilken form HB-mødet på Rysensteen om 18 dage kan gennemføres i lyset af de
seneste coronaudmeldinger. Vurderingen er pt. at vi godt kan være på Rysensteen og holde
den nødvendige afstand mv. men vi følger naturligvis situationen tæt og er klar til at lægge om,
hvis omstændighederne kræver det.
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