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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 

 

Møde nr. HB #5 NOV   

Vært: Christina Gro Hansen 

 

  

Referent: Christina Gro Hansen 

 

  

Andagt: Christian Dias 

 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN: 

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

Pedersen (jmp), Jeanet Flørnæss Kernn (jfk), Inger Mårup (im), Lars Pedersen (lp), Christian Dias Løgberg 

(cdl), Per Albert Bergmann (pbe), Christian Bjerre (csb), Signe Bjørg Jensen (sbj). 

 

LEDERGRUPPEN: 

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

STABEN: 

Christina Gro Hansen (cgh), Mette Nielsen (mn), Troels-Henrik B. Krag (th) Sara Springborg (ssp), Mette la 

Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Marianne Hansen (mah), Anna Vistesen (anv), Anders F. Trankjær (aft). 

 

Mødedato: 16. -17. november 2013  

 

Mødetid Fredag 19.00 – 

Søndag 13.00 

Mødested: 

 

Silkeborg Højskole 

Beskrivelse: Mødestart lægges så det med al rimelighed er muligt at komme fra den anden ende af landet.  

 

HBs eget møde begynder 19.00 lørdag. 

Dagsorden er tilgængelig på Leder.FDF.dk mandagen før mødet. 

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

 

Program: FREDAG: 

19.00 Ankomst kaffe mv. 

20.00 Velkomst til midtvejsdebatten v/JKK 

20.30 FDF i udvikling eller under afvikling? 

23.15 Gudstjeneste, natmad, natsvømning, hygge 

LØRDAG : 

08.00 Morgenmad 

08.45 Morgensang 

09.00 FDF til debat – 4 oplæg 

12.00 Frokost 

13.30 Uddannelse for alle – præsentation 

14.00 Workshop præsentation 

14.15 Workshop runde 1 

15.15 Kaffe 

15.45  Workshop runde 2 

17.00 Opsamling v/JKK 

17.45 Sandwich To-Go 

19.00 HB møde 

23.00 Solid natmad  

 

SØNDAG : 

08.00 Morgenmad 

09.00 HB møde, kaffe 

12.30 Frokost To-Go 
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Dagsorden, HB-MØDE november 2013 

  V
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1. Protokol   25  

          
   

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 5 MFV 

Referat er mailgodkendt. 

 

Iab. 

 

   

1.2 Fastsættelse af dagsorden 
O 5 JKK/ 

IKN 

Eventuel optagelse af ekstra punkter.  

 

2.1 Status på organisationsændring (O) 

2.6.1 HB udtalelse vedr sagen om Im (B) 

 

   

1.3 Kommende møder O 5 MFV 

HB møde januar 2014 afholdes på Rysensteen.  

Dele af mødet er sammen med KFUM og KFUKs hovedbestyrelse. Mødeplan for hele 2014 er 

udarbejdet. Indeholder både ledergruppe, FU og HB møder samt anden praktisk info. Oversigten er 

at finde i HBs gruppe på leder.FDF.dk Som baggrundsbilag foreligger et til mødet opdateret årshjul 

med HBs processer frem mod LM2014. 

 

Fremlagt i HB-gruppen til orientering.  

Maj-mødet. Der arbejdes med møde lørdag-søndag i stedet for fredag-lørdag. 

 

Årshjul og mødeplan er taget til efterretning. 

 

   

1.4 Hilsener O 5 MFV 

Indgåede hilsner fremstilles. 

 

Hilsen fra FDF-museet i Randers i forbindelse med jubilæum. 

 

   

1.5 Siden sidst O  5 PJ 

Generalen har indledningsvist tid til et eller flere orienterende nedslag på de væsentligste sager, 

der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. 

 

PJ orienterede om at seniorkurserne i påsken startes op med kursuslederne fra efteråret, indtil der er 

fundet en aktivitetsmedarbejder. 

 

   

2. HB-dagsorden    

     

2.1 Organisation og ledelse  190  

Mundtlig status på organisationsændring. 

 

PJ fremlagde oversigt over ny organisation til orientering. Det er positivt modtaget af staben. Udvalg er 

fremadrettet fordelt mellem de fire ansatte ledere. Hvor det efterlader følgegrupperne og deres kontakt til 

udvalg skal derfor afklares. Ledergruppen arbejder videre med dette til HB møder primo 2014. 
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2.1.1 Koncept for strategi og vision 
B 60 PJ/ 

JKK 

FU har behandlet et notat om et nyt strategikoncept for FDF.  

Dette fremstilles nu til HBs debat og godkendelse.  

 

JKK præsenterede bilaget som er i 1. behandling. Bilaget er et lukket HB bilag. Landsmødet skal vedtage 

overordnede udviklingsmål. Herefter udarbejdes strategier, og herunder kommer så handlingsplaner.  

 

HB havde en længere debat om bilaget som der generelt var stor enig om og også udtrykt ros for. 

HB bad ledergruppen viderebehandle bilaget til et beslutningsbilag, som fremstilles i januar. 

 

På næste HB møde ønsker HB flg. fremlagt: 

1. Tilrettet strategikoncept 

2. Skabeloner for strategier mv 

3. Konsekvensnotat på forbundets nuværende strategier 

4. Langsigtet procesplan for arbejdet med vision, formål og værdigrundlag 

5. Case notat. oplist af cases som beskriver flowet gennem organisationen. 

 

Derudover ønsker HB at LG sikrer en facilitering af den første brainstom på udviklingsmål gældende fra 

2015+. 

 

   

2.1.2 Fælles administration 
O 45 MFV/ 

AFW 

Der aflægges både skriftlig og mundtlig status til HB i projektet omkring etablering af den fælles 

administration med KFUM og KFUK i Rysensteen. 

 

MFV orienterede om status på processen og motiverede de fremlagte bilag. AFW supplerede. Bilag 

relateret til fælles administration er lukkede. Der fremlægges udkast til selskabsform, kontraktudkast og 

udkast til forretningsorden. 

 

Der lød en opfordring til at HB nu og ikke senere bærer evt. ændringer frem. Det er komplekst stof, og der 

blev ytret ønske om mundtlige oplæg eller et læse-forklæde, der pædagogisk beskriver disse mere 

komplekse sager. 

 

Orienteringsbilag blev taget til efterretning med enkelte kommentarer som AFW/MFV præciserer og 

medtager til styregruppen.   

 

   

2.1.3 Projekt FDF 
O 10 PJ/ 

JKK 

FU indstiller at punktet med evaluering af projekt-FDF udsættes til HBs møde i januar 2014. Det vil 

give den fornødne tid til at foretage en ordentlig evaluering, efter HBs vedtagelse august 2013. 

 

HB tog til efterretning at punktet udskydes til januar-mødet. 

 

   

2.1.4 Økonomi B2013-3K 
O 15 AFW/ 

MFV 

Regnskabsopfølgning 3. kvartal 2013 fremstilles til HB til orientering. 

 

AFW gennemgik budget 3K-2013. Vi står til flere indtægter end budgetteret grundet øgede tipsmidler. I 

forhold til udgifter er aktivitet, kurser og møder gået lidt over budget. Årets resultat rammer tæt på LM 
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budget forventer vi. Der høstes stor ros fra HB for formen på opfølgningen. 

 

Opfølgningen blev taget til efterretning. 

 

 

2.1.5 FDF Kalender 2015  B  10  MFV 

FDFs kalender for 2015 fremstilles til HBs vedtagelse. 

 

Der mangler et HB-møde i november. Dette tilføjes. Midtvejsdebat 2015 afventer en evaluering. 

 

Kalenderen blev vedtaget af HB. 

Kalenderen vedtages fremover af LG og orienteres til hhv FU og HB. 

 

   

2.1.6 Vork salg 
 B 20  AFW/ 

PJ 

FU fremstiller et beslutningsnotat til HB omkring den interne afhændelse af FDF lejrcenter Vork. 

Denne vedtagelse er en forudsætning for at FDFs centerleder og FDFs kasserer kan arbejde videre 

med de aktører som forbundet er i dialog med. 

 

AWF fremlagde en status på sagen. Bilaget er lukket. Der blev stillet nogle tekniske spm og givet svar på 

disse. Der var ros til den valgte model som er en win win for alle parter umiddelbart. FDF Landsdel 6 er 

ligeså glade for processen. Aftalen godkendes af landsdelsmødet, landsdelsledelsen har ikke mandat til at 

beslutte det. 

 

HB besluttede at give et forhandlingsmandat ud fra det i bilaget beskrevne. 

 

   

                           2.1.7 Ansøgninger til HCT-fonden B 5 MFV 

Ansøgninger til HCT-fonden fra ledere på Silkeborg Højskole,  

 

Ansøgningerne blev godkendt af HB. 

 

   

    

                            2.1.8 Principnotat om økonomisk støtte til kredse B 15 MFV/

BSK 

FU indstiller til HBs vedtagelse et notat vedrørende nogle økonomiske rammer og nogle principper 

for håndtering af kredshenvendelser. 

 

Principnotatet blev vedtaget af HB. 

 

   

                           2.1.9 Kredssager – skift af kredsnavn B 10 MFV 

To kredse ønsker at skifte kredsnavn.  

Der fremstilles et bilag til HBs godkendelse.  

Bilag er lukket. 

 

Indstillingen i bilaget blev vedtaget af HB. 

 

   

2.2 Kredsudvikling  15  

     

2.2.1 Mundtlig status v/følgegruppe O 5  

Se pkt 2.2.2  

 

   

2.2.2 Status på kredsen i centrum O 10 BSK 

Ledergruppen henviser på dette møde til hhv. ledelsesrapport samt stabens rapporter for en status 

på handlingsplanen. Dette suppleres af en mundtlig status. Gennemgribende evaluering af kredsen i 

centrum fremlægges på HBs møde marts 2014. 
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BSK orienterede. 

Forslag om at al kredsudvikling samles under et punkt.  

1. Kredsen i centrum evaluering planlægges i december. 

2. Evaluering af Mentorordning pågår. 

3. Evaluering af ledelse af frivillige starter allerede nu. 

4. Mærkeevalueringen er opstartet.  

5. Udvikling af sæsonplaner er i gang.  

6. Familiearbejde her kommer også en status. 

 

De seks områder kommer til at indgå i en samlet evaluering af året med fokus på kredsudvikling.  

 

Orientering blev taget til efteretning. 

 

2.3 Uddannelse  10  

     

2.3.1 Mundtlig status v/følgegruppe O 5  

Iab. 

 

   

2.3.2 Midtvejsdebatten D   

 

TEMADØGN fra fredag kl. 19.00 til lørdag kl. 17.00 

 

HB deltager i hele midtvejsdebatten. Både som deltager og for fleres vedkommende som 

workshopafholder eller med andre oplæg / deltagelse. 

 

En runde med kommentarer til evalueringen: 

- Ærgerligt der ikke var flere, men ellers en rigtig god oplevelse. 

- De unge viste engagement, at der var håb for fremtidens FDF. 

- Arrangement blev flot eksekveret. Flot at vi kan være på højskolen. Staben opsamlede via sms – det 

kunne godt åbnes op og bredes ud til flere.  

- Spot on emnemæssigt.   

- God opstart fredag. 

- Indlæggene udefra talte os op. Dejligt. Vi havde måske en udfordring i formiddagsprogrammet. Der var 

mange stabs- hb-folk vs. kredsfolk, der kom til mikrofonen. Kunne/burde det have været gruppearbejde, 

så flere fik ordet? 

- Hvor ligger det her i prioriteringen hos kredsene? De kan ikke beslutte noget, hvad er der i det for dem? 

- Højskolen blev et FDF-hus og mødested. 

- Positive kommentarer fra deltagere. 

- Vi skal huske at spotte talenterne her – og give plads til dem. 

- Panelets Signe Bo (fmd DUF) udtrykte at det var det mest spændende paneldebat, hun har deltaget i - i 

lignende organisationer.  

Med afsæt i ovenstående fremlægges et beslutningsoplæg om afvikling af midtvejsdebat i 2015. 

Dette påføres årshjulet. 

   

   

2.3.3 Budget 2014 O 5 MFV 

Uddannelsesudvalget forelagde et budgetudkast til HB i august. HB gav FU mandat til at behandle 

det færdigt. Budget fremstilles her fra FU til HB til orientering. 

 

Iab. 
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2.4 Program og event  25  

     

2.4.1 Mundtlig status v/følgegruppe O 5  

 Har ikke holdt møde siden sidst, men siden sidst er der opslået musikstilling. BSK har sammenskrevet, 

hvad der har ligget af bilag omkring musik. Der er nu lavet en måde at styre musikfolk i Carla, den er ude 

hos musikfolk ”til godkendelse”. Mange internationale tilbud i 2014. Myanmar-holdet er godt i gang. 

 

   

2.4.2 Familielejr 2014 B 15 BSK 

HB skal vedtage et kommissorium for afvikling af FDFs familielejr 2014 på Sletten. 

 

- Udvalget er startet op. Der er fundet en formand. Det er Morten N. Dalgaard. 

- Der informeres om datoen inden jul. Det blev påpeget at vi kommunikerer dette der hvor vi bedst mener 

at nå potentielle deltagere. Kerne og ikke-kerne FDF-familier. 

- De kredse, der har familiearbejde, skal i hvert fald inviteres. 

 

Kommissoriet blev vedtaget af HB. 

 

   

2.4.3 Legens dag B 5 PJ 

Evaluering af Legens dag 2013 samt et oplæg til afvikling af Legens dag 2014 udsættes til HBs 

møde januar 2014. Kommunikation om dato og vigtige milepæle kommunikeres til FDFs kredse 

inden nytår. 

 

Evalueringen dækkende 2014 fremstilles til HB primo 2014.. 

 

   

2.5 Profil, samfund og kirkeliv  70  

     

2.5.1 Mundtlig status v/følgegruppe O 5  

 Har ikke holdt møde siden sidst. 

 

   

2.5.2 Folkeskolereform, positionspapir 
B 45 BSK/ 

JKK 

Forbundsrådet har haft FDF og folkeskole (-reformen) på dagsordenen. Der er efterfølgende 

udarbejdet et såkaldt positionspapir som fremstilles til HB til drøftelse og vedtagelse. BSK indleder 

mundtligt på HB mødet. 

 

BSK fremlagde positionspapir vedrørende folkeskolereformen. Staben har behandlet emnet og arbejder 

videre med nogle konkrete redskaber til kredsene. FU har behandlet emnet og er ikke nødvendigvis enige, 

bla. om alle forbundssekretærerne skal klædes på til at håndtere det, eller om det skal samles på færre 

og evt frivillige? Der er opbakning i Samrådet til at løfte det der igennem, der hvor der er lokale samråd, 

men vi bør gå på to ben, og også gennem FDF hjælpe kredsene. HB ønsker at FDF skal hjælpe, hvis vi får 

henvendelser med potentiale, så vi får nogle erfaringer rundt om i landet. 

Ros til bilaget. 

 

BSK viderearbejder det og ruller det ud i FDF. 

PJ bærer det ind i samrådsregi.  

 

   

2.5.3 Folkekirkens styring, høringssvar 
O 5 JKK/ 

JMP 

FDF har leveret et høringssvar til Kirkeministeriet.  

Det fremstilles her til HB til orientering. 

 

JMP fremlagde FDFs høringssvar. FDF anbefaler model tre, men kan også bakke op om model 2. FDF har 

leveret et solidt og gennemarbejdet høringssvar. 
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2.5.4 FDF Slogan B 15 IKN 

FU fremstiller en indstilling ift. at droppe officiel brug af FDFs slogan: FDF Vi tror Vi kan. 

 

Indstillingen er vedtaget af HB. 

 

   

2.6 Udvalg og projekter  25  

     

2.6.1 Status på udvalg og opgaver O 5 BSK 

Ledergruppen henviser på dette møde til hhv. ledelsesrapport for en status på udvalg og opgaver. 

Dette suppleres af en mundtlig status. 

 

BSK gav en mundtlig orientering. 

 

   

2.6.2 Formandens status mundtligt O 10 JKK 

Jonas Kolby leverer en mundtlig status på tiden midt mellem to landsmøder. 

 

Blev taget ifm. pkt 2.1.1 

 

   

2.6.1. Udtalelse omkring sagen om Im B 15 JKK 

JKK fremlagde forslaget. Vil HB følge opfordringen fra midtvejsdebatten? 

Det er HBs udtalelse, men det er vigtigt at det er en udtalelse knyttet til en debat, så vi også viser at vi 

har debatteret det bredere end blot i HB.. 

 

HB godkendte at der udsendes en udtalelse. 

Formandsskabet medtog præciseringer/udvidelser og rundsender det endelige til mailgodkendelse. 

 

   

    

2.7 Eventuelt    

 

- Ros til at bilag var ude i god tid. 

- Styrelsen for Kirkedage skal snart finde formand til Kirkedage 2016 i København. 

- Forslag om køre chat med 2-3 fra HB på Facebook, når referat er udsendt? Det afprøves to gange.  

- Vedr. HB på Facebook. Husk når I svarer på en kommentar, så svar fra egen profil. Opfordring til ikke at 

sagsbehandle på spørgsmål, men svare som man kan, og ellers lade de ansatte tage sig af sager. 

   

   

 


