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Andagt:   Ulla Visbech 
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Nyhed FDF.dk Søren Rejkjær Svendsen 
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0 Velkomst     
1.0 Protokol     
1.1 Referat fra seneste HB-møde O   x 
 
Iab. 
 
1.2 Fastsættelse af dagsorden B    
 
Der blev optaget et punkt 2.26 om repræsentantskaber 
 
1.3 Årshjul  O   x 
 

- Debatten omkring Ridderkors har været udsat. Denne bliver genoptaget tidligst efter 
Landsmødet. 

- Punktet om arenaudvikling er flyttet fra maj til juni. 
 
1.4 Siden Sidst  O    
 
RAP og ABV orienterede 

- Der har været 36 Landslejr-forberedelsesweekender rundt omkring i landet. Det har 
skabt god energi at mødes med andre FDFere. 

- Landslejren fylder meget i de fleste landsdele. 
- Museet i Randers arbejder på en bog om FDF og modstandsbevægelsen i Randers. Den 

har FDF støttet med 5000 kr. 
- Andagtsportalen Detmedgud.dk er tæt på at have opnået et større støttebeløb til 

driften. 
 
Om kurserne i påsken 

- Der har været Seniorvæbnerkursus på KE og MSE. Desværre var der ikke nok tilmeldte, 
til at opretholde et kursus på HE, dog blev to af grupperne flyttet fra HE til KE. Det 
vidner om at forbindelsen mellem kurserne og deres ledelser er rigtig gode.  

- Kursuslederne står tæt sammen. Der er eksempelvis i fællesskab lavet en video, hvor 
kredsledere opfordres til at tale med deres seniorer om, hvad de har lavet på kursus. 

- Deltagertallene på seniorkurserne var generelt højere end i efteråret, men stadig ikke 
hvor man kunne ønske sig. Der skal arbejdes hårdt på at få kursuskulturen tilbage. 

- Der har været KursusPlus på Silkeborg Højskole. Det var en stor succes. Stor tak til 
Højskolen, for at støtte op! 

 
Spørgsmål og kommentarer: 
Hvordan kan det være at aldersgrænsen for kurserne er ændret? 

- Det er en beslutning der ligger i kursuslederforum. Der har ikke været mange deltagere, 
i den ældste aldersgruppe på seniorkurserne. Derfor har man valgt at tilpasse 
kursusudbuddet.  

 
Er der kredse som har rakt ud, i forhold til ukrainske deltagere på Landslejr? 

- Der er rakt ud og sendt tanker. Der er ikke nogen kredse der har henvendt sig, for at 
spørge om de kan tage ukrainske flygtninge med på Landslejr. 

 
1.5 Status fra HBs Arbejdsgrupper og 

Kontaktpersoner for Arena 
0    

 
Styregruppen omkring kredsstart 

- Lasse har bestået sin eksamen på fundraiseruddannelsen.  
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- Der bliver rakt ud omkring forskellige initiativer, i forhold til samarbejde med 
Folkekirken. 

- Kredsstart har valgt at involvere sig i Seniorfolkemødet på Landslejr, med fokus på 
studiebyer. 

- Der kommer et initiativ i Familielejren, omkring opstart af familie-FDF i lokalområdet.  
- Landslejren er et vigtigt arrangement for kredsstart, og derfor er der flere initiativer, 

som projekt og styregruppe arbejder for at blive til virkelighed. Det har været udfordret 
lidt på tiden, idet et medlem fra projektgruppen har været udlånt til andre 
landslejropgaver. 

- Alle landsdele har fundet kredsstartsambassadører. Sammen har disse holdt deres 
første indledende møde, hvilket gav rigtig god energi. 

 
Arena 

- Legeudvalget: Glæder sig til at få formaliseret deres formand. 
- Internationalt udvalg: Der bliver arbejdet med strategien. 
- Trosudvalget: Har afholdt onlinemøde, hvor der ses frem mod Landslejren. 
- Ambitionsudvalg: DF har været i kontakt med alle udvalgsformænd. De er rigtig gode og 

har en masse at byde ind med, som vi skal huske at bruge. 
 
Landsdele 

- LD 1: Der er meget fokus på Landslejr. 
- LD 2: Det fylder meget at få fyldt udvalgene i landsdelen op, blandt andet udvalget for 

uddannelse og seniorer.  
- LD 3: Landsdelsledelsen er ved at finde sine ben. Det primære fokus er Landslejr og 

lederskole. 
- LD 4: Intet nyt 
- LD 5: Der er enorm god stemning. Ikke kun i ledelsen, men i hele landsdelen. 
- LD 6: Afholdte fælles ekspeditionsweekenden for hele landsdelen på Vork. Der var stor 

begejstring fra ledere og børn omkring den samlede forberedelsesweekend. 
- LD 7: Der bliver talt om strategien, blandt andet med fokus på forældreundersøgelsen 

og puslingeundersøgelsen.  
- LD 8: Der er landet en ny landsdelsledelse, med en ny landsdelsleder.  

 
2.0 HB Dagsorden     
2.01 Kredsundersøgelse D   x 
AKB deltog online på dette punkt. 
CSB deltog ikke under dette punkt. 
 
Orientering: 
AKM orienterede: 
Kredsundersøgelsen består af rigtig meget viden. Spørgsmålet er nu hvordan vi bruger den 
bedst.  
 
Det har flere gange været vendt hvordan kredsene selv kan få en indsigt. Der bliver i den 
kommende tid sendt data ud til kredsene, som fortæller noget om kredsens liv, sammenlignet 
med landsforbundet.  
 
Data er generelt åbent for fortolkning. Eksempelvis spørgsmålet om hvornår man er en kreds, 
kan besvares på vidt forskellige måder. På samme måde er mange af de grafer der kan ses i 
rapporten, åbne for fortolkninger. 
Når der tales om data, beskrives der ofte et øjebliksbillede, men data fordrer også en samtale 
om hvordan de indsatser vi leverer, har indvirkning fremadrettet.  
 
Kommentarer og spørgsmål: 
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Først blev danmarkskortet på side 9 drøftet 
Trekantsområdet og derigennem landsdel 5 må have et større potentiale. 
 
Figur 1.1 og 1.7 
Ledere fordelt på alder. Der er 150 flere 18-årige, end 19-årige. Det er et af de største fald i 
aldersgrupperne. Et andet dyk er det, der sker i 30-erne hvor de fleste stifter familie.  

- I forhold til de 30-årige. Der er rekordmange tilmeldt familielejren år efter år. Det er 
derfor en graf vi bør holde øje med. Så den anderledes ud for fem eller ti år siden? 

 
Der er noget med vores voksenbegreb. At skære den hårdt ved 18, er vi nogle af de eneste der 
gør. Kunne man eventuelt være ung til og med 25? 

- Der sker rigtig meget i den aldersgruppe, i forhold til livssituation.  
 
Der opleves et skred i forhold til ledere, som får børn. Det opleves, at det før var ’normalt’ at 
have små børn med til aktiviteterne, hvor man i dag skærer FDF fra.  

- På KursusPlus deltog flere instruktører med børn, hvilket fungerede rigtig godt! 
 
Figur 1.11 
Kurven er ikke særlig behagelig at se. Der er en meget klar efterspørgsel på ledere i andre 
grafer, men vi her kan se at der kommer færre og færre ledere ind i FDF.  

- Mange kredse mener selv, at de er gode til at tage imod frivillige. Det er dog en viden 
der kan være svær at bruge, fordi det er deres egen vurdering af dem selv. 

 
Der blev fremsagt et forslag om at give nye medlemmer et spørgeskema, hvor de kan evaluere 
deres oplevelse. Det samme ved medlemmer der melder sig ud.  
 
Der er absolut et udsving, når der bliver målt på ledere i kredsen, som laver FDF andre steder 
vs. Udviklingsstadie.  

- Der er en opfattelse af at ledere der laver FDF andre steder bringer nye input til 
kredsen. Grafen udfordrer dog denne oplevelse gevaldigt.  

- Det er ikke sikkert at man ville lave mere kreds FDF, hvis man stoppede med at lave 
landsforbunds FDF. 

 
Figur 8.1 
Det er spændende at se hvor ofte kredse holder ledermøder, hvis man krydser det med 
kredsens vækst. Det samme kunne gøres eksempelvis med deltagelse i uddannelse.  
 
Der var en kort generel diskussion omkring hvordan data bruges og hvor vidt det skal bruges til 
forudsigelser. Det blev drøftet om data kan eller skal give læringspointer, som kan beskrive 
hvad der kendetegner kredse i vækst.  
 
Figur 4.1 og 4.3 
Der er en bekymring over tallene omkring forkyndelse og ledernes prioritering på børnemøder. 
Der er dog stor glæde over fokusset på forkyndelse ved sommerlejre.  
 
Der er et ønske om at få ændringen mellem årgangene frem. 

- Det er også en graf der har været præsenteret før. 
 
HB tog indsigterne og orienteringen til efterretning - og bad samtidig om et overblik over, hvad 
der karakteriserer de kredse, der er i vækst eller har et stabilt medlemstal. Dele af data bag 
kredsundersøgelsen vil der blive arbejdet med i fremtiden. 
 
2.02 Nyt medlemssystem B   x 
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LAJ deltog online på dette punkt 
Der var besøg fra arbejdsgruppen for nyt medlemssystem, samt projektleder Monica.  
 
Orientering: 
JHK orienterede 
Der har været møde med ejergruppen. De var meget glade for at FDF har lyst til at være med. 
Der var god stemning og der er blevet lavet et godt fælles dokument. 
 
Konstruktionen bliver en ejergruppe med generalsekretærer og administrationschefer. Under 
ejergruppen kommer en styregruppe bestående af superbrugere. 
 
FDF ønsker snart at kunne melde ud, at dette er på vej. Hovedbestyrelserne i de to andre 
organisationer skal dog også først godkende indtrædelsen.  
 
Der er lavet en projektlederansættelse i samarbejde med KFUM-spejderne.  
 
Der blev på sidste møde spurgt ind til fordele og ulemper omkring valget af interessentskab 
som selskabsform. Valget handler primært omkring skat og formel organisering.  
 
Der var sidst spørgsmål omkring hvorfor vi indtræder i Medlemsservice, frem for selv at hyre 
Stein & Gabelgaard til at lave en løsning. Der er redegjort for dette i bilaget.  
 
Tidsplanen lyder at der køres test i juli. Den brugergruppe, som ikke kom med i 
arbejdsgruppen, er blevet tilbudt at komme med som testere. Der bliver kørt fysiske kurser i 
august/september og go live i start oktober.  
 
Medlemsservice bliver sat op til at køre kontingent automatisk fra første kvartal 2023. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Der blev givet en stor ros til arbejdsgruppen for deres arbejde. 
 
Vi skal være opmærksomme på at vi har en kommunikativ opgave omkring indtrædelse. Dette 
er ikke en politisk manøvre, men en administrativ. Medlemsservice er blevet valgt, fordi de 
havde den bedste løsning.  
 
Er det rigtig forstået, at der kommer en merudgift på 600tkr årligt, sammenlignet med det vi 
har nu? 

- Det er kun i de 5 år, hvor vi afskriver. Herefter bliver det kun driften der skal betales. 
 
Som det er nu, er alle kredse kun tilknyttet ét sogn. Hvis man alligevel skal udvikle et felt til 
sogne, kan det så give mening at en kreds kan være tilknyttet flere sogne, så det ikke skal 
laves om igen, hvis vedtægterne ændres? 

- Det vil ikke været dyrt at få rettet han ad vejen. 
 
Det vil være rigtig fint, hvis vi kan bruge Medlemsservice til at gøre kassereropgaven lettere. 
Det er hvert fald en læringspointe fra kredsstartsprojektet.  
 
Vil det stadig være en i kredsen, som skal vælge hvem der skal indhentes børneattest på. Hvor 
det så bare bliver landsforbundet der henter den? 

- Ja. Det er korrekt. 
 
Vil der automatisk blive indhentet børneattest på 15-årige, som ikke har et lederansvar? 

- Ja, hvis vi slår den funktion til.  
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Vi skal migrere så meget som muligt, så kredse ikke indirekte opfordres til at køre et 
parallelsystem.  
 
Hvor mange godkendelser bliver der lavet på ledererklæringer årligt? 

- Det er der ikke lige umiddelbart et tal på. 
 
Hvis det ikke er en betydelig andel af ledere, som rent faktisk er udnævnte. Giver det så 
mening at kredsledere skal være udnævnte ledere? 

- Når vi køber os ind i et medlemssystem, er det hensigtsmæssigt at det understøtter de 
vedtægter vi har.  

 
Der børe være en synkronisering til Spectra.  
 
Hvor længe har Medlemsservice kørt indtil nu? 

- Det har kørt siden 2016. 
 
Kredse må meget gerne have adgang til API’er, der gør at de også kan udvikle til glæde for 
andre kredse.  
 
HB godkendte at FDF indtræder som interessent i Medlemsservice I/S på de fremlagte vilkår. HB 
godkendte endvidere projektbeskrivelsen og budgetrammen med nedenstående bemærkninger 
og kommentarer.  
Arbejdsgruppens mandat blev forlænget til at være følgegruppe på projektet. 
 
Krav til kredsenes brug af medlemsservice. 

- HB fulgte anbefalingen 
 
Medlemsdefinitionen 

- HB fulgte anbefalingen 
 
Børneattester 

- HB fulgte anbefalingen, med den ændring at der ikke automatisk indhentes 
børneattester på unge fra de fylder 15, hvis de ikke har et lederansvar. 

 
Tilladelser 

- HB fulgte ikke uden videre anbefalingen, men afventer redegørelsen fra advokaten før 
emnet genbesøges. 

 
Funktionsbegrænsninger og ledererklæringer 

- HB fulgte indstillingen 
 
2.03 Forslag til udviklingsmål 23-24 B   x 
Behandling af forslag til udviklingsmålene for 23/24. 

 
Orientering: 
ABV orienterede 
Vi kan, blandt andet gennem kredsundersøgelsen, se hvad kredsene efterspørger. Det har på 
den baggrund givet mening at opdele på målgrupper, omkring udviklingsmålet om at tiltrække 
og fastholde. 
 
Der var på sidste møde en bred enighed om at kredsene skal inddrages i arbejdet omkring 
udviklingsmål. Hvis kredsene skal være med til at definere egne initiativer, er der behov for at 
det kan gøres på et tidspunkt. Dette tidspunkt findes bedst umiddelbart efter vedtagelse.  
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Spørgsmål og kommentarer: 
 
Der er potentiale for en indsats omkring voksne, når så mange af de kredse der går frem, 
fortæller det skyldes et godt lederfællesskab.  
 
Det giver god mening at have et fokus på voksne. Det skal dog ikke kun handle om at 
rekruttere og fastholde børneledere, men også om hvordan de bliver brugt. 
 
Der er noget omkring vægtning. Det er ikke nødvendigvis et mål at få flere voksne, det er et 
middel for at kunne møde flere børn. 
 
Der bliver nødt til at være et fokus på rollerne omkring de unge. Især når vi ser på tallene fra 
kredsundersøgelsen.  
 
Man bør overveje, med afsæt i kredsundersøgelsen og kredsens behov, om indsatsen bør 
fokuseres omkring puslinge og ikke puslinge og tumlinge.  
 
I forhold til udviklingsmålet omkring voksne, handler det også om frivilligheden på tværs af 
organisationen.  

- De kredse, som har en puslingeklasse. Hvad skal de så gøre? 
- Det er svært at se ud fra tallene, at kredse reelt mangler flere voksne. Der er dog en 

stor forståelse for at det er det de efterspørger. Der kan være en opmærksomhed på 
om nogle kredse har udfordringer med at inkludere unge ledere i et eksisterende 
lederfællesskab.  

 
I forhold til voksne, kunne man overveje at kalde dem frivillige i stedet, for at vise at vi gerne 
vil være flere der yder en indsats, og ikke nødvendigvis bare flere voksne.  

- Vi skal passe på at vi ikke laver et skæl mellem voksne og børn, ved at kalde de voksne 
frivillige. Der er noget grundlæggende i både vores navn og DNA om at børnene faktisk 
også er frivillige.  

 
Der er en frygt for at mange kredse, vil mene at de allerede arbejder med udviklingsmålet 
omkring puslinge og tumlinge, hvis de eksempelvis har en puslinge-tumlingeklasse, hvilket jo 
ikke er målet. 
 
At have en analyserende tilgang i et udviklingsmål betyder ikke nødvendigvis at man skal lave 
en masse nye undersøgelser. Det handler om at være interesseret på hvordan vi arbejder. 
 
Arbejdsweekenden efter Landsmødet bør have en anden titel. 

- Det er kun en arbejdstitel.  
 
Der er en bekymring om at rammen omkring workshops på Landsmødet er den rigtige løsning.  

- Der kommer måske ikke noget direkte og konkret med tilbage til os, men det er i høj 
grad en åbning for refleksion hos kredslederne. Det giver god mening at kredsene får et 
klart billede på, hvad de beslutninger der er blevet truffet på Landsmødet kan have af 
indvirkning i kredsen.  

- Det skaber stor værdi at det er kredsene selv, der definerer deres handlinger. Ofte 
venter kredsene op imod et halvt år på handlinger fra landsforbundet. En workshop 
viser at kredsene også kan være proaktive.  

- Det der kommer med tilbage til Hovedbestyrelsen fra workshopsne er inputs, som ikke 
nødvendigvis skal handles på. 

 
Delen omkring de online workshops, skal drøftes efter Landsmødet. 
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HB godkendte udviklingsmålene for 23/24 med følgende ændring 
- Udviklingsmålet omkring puslinge og tumlinge tilpasses, så det kun handler om puslinge. 

 
HB godkendte initiativerne til inddragelsen af kredse. 
 
2.04 Indsats om tro og forkyndelse B   x 
HB behandler forslag fra FU om specifik indsats omkring tro og forkyndelse i den kommende 
HB-periode. 
 
Orientering: 
DF orienterede 
Punktet udspringer sig dels af en drøftelse på et tidligere HB-møde omkring den store 
fortælling, og dels på en samtale med formanden for trosudvalget. Materiale i 
kredsundersøgelsen viser, at forkyndelse ikke har høj prioritet på det ugentlige møde, men 
vægtes på eksempelvis sommerlejre.  
 
Oplægget bygger på at to medlemmer fra HB kan indgå i en arbejdsgruppe. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Det giver god mening at blive klogere på vores arbejde med tro. Det skal måske skærpes hvad 
vi gerne vil, så der ikke er nogen der opfatter at formålet skal skrives om. 
 
Der er en enighed om at arbejdet i højere grad skal handle om tro og forkyndelse, i stedet for 
formålet.  

- Det handler i høj grad også om, hvordan vi kan være en organisation der lever op til sit 
formål.  

 
- Vi bliver samtidig nødt til at anerkende, at hvis vi ruller de tunge skyts frem, vil der 

også sandsynligvis være nogen, som bliver skræmt væk. 
 
HB godkendte at der laves et forslag til en indsats om tro og forkyndelse. Udvalget nedsættes i 
samarbejde med Trosudvalget på den anden side af Landslejren. 
 
2.05 Arenasamlinger B   x 
 
Der er bred enighed om opbakning til forslaget. 
 
Der var bred enighed om at programmet bør tilpasses, så arenasamlingerne skaber værdi for 
arenaen, i stedet for Hovedbestyrelsen. 
 
HB godkendte forslaget til Arenasamlinger i 2022 og 2023 
 
2.06 LL22: Status fra Landslejrudvalget O    
  
Orientering: 
SS orienterede:  
Der er pr. dags dato 9224 tilmeldte Landslejren. Der er desuden fuld bemanding hele vejen 
rundt, hvad angår forpersoner, landskabsforvaltere, ekspeditionsledere og LLU. 
 
Der er et forventet underskud for lejren på 600tkr. Der bliver i øjeblikket lukket kontrakter og 
aftaler, for at minimere usikkerheder om prisstigninger. 

- Der er i forhold til forplejning en fleksibilitet, som Landslejren er interesseret i at 
beholde. Det gør at man her ikke bare kan ’lukke en kontrakt’. 
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Der er i alt 36 ekspeditioner og derfor 36 lejridentiteter, som er ved at finde hinanden.  
 
Medarbejdersituationen ser rigtig fin ud. Der blev arbejdet i to spor. Plan A var at finde flere 
medarbejdere og plan B var at bruge lejrens seniorer og ledere klogt. 
Der er en vished om at det for kredsene er meget vigtigt at vide allerede inden lejren, hvornår 
de skal løse opgaver på lejren.  
 
I lejrens program er de forskellige aktivitetsblokke indregnet i forskellige tempi, der gør at 
lejren opleves i varierende hastighed ugen igennem.  
 
Der arbejdes på at muliggøre et midlertidigt søbad, da det permanente søbad ikke kommer til 
at stå til Landslejren.  
 
DUF laver et fodarbejde i forhold til at invitere ministre på både Landslejr og Spejdernes lejr.  
 
DR kommer til at sende Vejret direkte fra Landslejren to gange i løbet af ugen. Der bliver også 
produceret fortællinger fra lejren.  
 
Der er nedsat en salmegruppe, som forsøger at få Landslejrsalmen ud og leve efter lejren.  
 
Efter lejren kommer der et tema-univers spinoff målrettet pilte, så de kan leve sig videre i 
fortællingen.  
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Der blev givet en stor ros for det gode arbejde Landslejrudvalget har lagt. Det er godt at se, I 
har blik for understøttelse af ekspeditionerne. 
 
HB tog orienteringen til efterretning 
 
2.07 LL22: Receptioner og eksternrettede 

arrangementer 
O   x 

 
Orientering: 
Hannah fra LLU orienterede 
 
De receptioner der er beskrevet i sagsarket, har LLU en forventning om at hele eller dele af 
Hovedbestyrelsen deltager i. 
 
Der er mange flere arrangementer og receptioner, som det er muligt at deltage i. Dette 
koordinerer LLU med Ulla Visbech. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Det vil være meget fint at få en oversigt, med foreløbige datoer og tidspunkter.  
 
I forbindelse med eksternt rettede arrangementer, må der meget gerne laves en oversigt over 
de positioner FDF arbejder med. 
 
HB tog orienteringen til efterretning 
 
2.08 LL22: HBs eget program og arbejde D   x 

 
Orientering: 
UV orienterede 
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Dokumentet med oversigt er stadig i proces. Der er snart behov for at de enkelte HB-
medlemmer tilkendegiver deres deltagelse i de enkelte programdele.  
 
Der blev slået et slag for at HB også deltager i medarbejderfesten.  
 
LUDO-udvalget har to spor, som HB kan byde ind i. Det ene er raftebordskaffe, det andet er de 
åbne debatter.  
 
HB er blevet spurgt om de vil være afsender på de konferencer, som afholdes på Landslejren. 
Det mener HB ikke umiddelbart at de kan.  
 
Der er en åbning for at HB også selv kan afholde arrangementer, hvor de kan møde ledere, 
eksempelvis omkring sang og musik i FDF. Dette kan gøres i Højskoleteltet.  
 
DF orienterede 
LUDO har følgende debatter foreløbigt planlagt 

- Unge under pres 
- Tro og videnskab 

 
Målet har været at finde nogle deltagere, som kan højne niveauet i samtalen og debatten. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Det giver god mening at HB stikker hovederne sammen undervejs.  
 
Hovedbestyrelsens tak til LLU kan også fint være det sted, hvor HB mødes selv.  
 
HB afstemte egen deltagelse og besluttede ikke selv at være afsender på Landslejrens 
konferencer og receptioner.  
 
2.09 LL22: Oversigt over evalueringsproces O   x 
 
Orientering: 
Theiss fra LLU orienterede. 
Der er fokus på at evalueringen både skal rumme en formativ evaluering i løbet af lejren og en 
summativ evaluering efter lejren, som kan gives videre til landsforbundet og et kommende 
LLU. 
 
LLU har behov for at HB kommer med ønsker til hvad der specifikt skal evalueres på, når så 
mange FDFere er samlet. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Det at være frivillig medarbejder på en Landslejr, må der meget gerne blive foretaget en 
evaluering på. 
 
Der kunne være spændende at høre hvordan trosbenet lever på en Landslejr. 
 
Har en Landslejr de effekter, som vi taler om den har? Både i forhold til medlemstallet og det 
videre arbejde. 
 
Det kunne være en mulighed at der undersøges hvad det gør, når frivillige lægger så meget tid i 
en landslejr. Eksempelvis med henblik på forpersoner.  
 
Kan den tilbagevendende feedback om at landslejren har for meget program angribes 
anderledes? Hvad er det børnene oplever? Hvad er det børnene kan huske efter lejren? 
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Et af de sværeste spørgsmål at stille handler om lejrlængden. Der er nogle nuancer, som der er 
behov for at undersøge. 

- Kunne man eventuelt gemme den til kredsundersøgelsen, så de der ikke deltager også, 
har mulighed for at svare.  

 
Tak for en rigtig god oversigt, som er med til at tænke forskellige greb ind, i forhold til 
evaluering.  
 
HB tog orienteringen til efterretning 
 
2.10 FDF 120 år fødselsdag i 2022 O   x 
 
Orientering: 
RAP orienterede 
Der er et udvalg i gang med at lave et spil, som kredsene får ud i efteråret. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Få det gerne meldt ud så hurtig som muligt. 
 
HB tog orienteringen til efterretning 
 
2.11 Bedre økonomi for FDFs hovedkontor B   x 
 
Orientering: 
PJ orienterede: 
Præmissen for scenariet er at FDF stadig ejer hele bygningen. DEAS har delt investeringen i to 
etaper. Den første etape omhandler renovering, der gør det muligt for FDF at være i bygningen. 
Den anden omhandler renovering af resten af bygningen. 
Arkitekten har nu sandsynliggjort at det vil være muligt for FDF, at bo på de to nederste plan. 
 
Den første etape af renoveringen omfatter også en renovering af bygningens planer. 
Eksempelvis genetableres lokaler over salen. 
 
Først sal renoveres til kontor i meget gode faciliteter. Disse vil kunne blive udlejet til en høj 
månedlig ydelse. 
 
Driftssituationen vil være vendt fra 2026.  
 
Den anden del af renoveringen vil det være op til en fremtidig Hovedbestyrelse at igangsætte, 
hvis de vurderer at dette er passende.  
 
I forhold til salgsscenariet, kan opstillingen ses i sagsarket.  

- Der er taget udgangspunkt i at både kontorpladser og aktivitet skal med over i en 
potentielt ny ejendom. I forhold til markedssituationen, så er der ikke mange passende 
ejendomme, til salg på det åbne marked. 

 
Kommentarer og spørgsmål til udlejnings- og salgsscenarier: 
Må man gerne bruge kælderen til kontor? Vil det give et forbedret arbejdsmiljø for vores 
medarbejdere at flytte derned? 

- Ja, det må gerne. Kælderen vil dog primært blive disponeret til mødefaciliteter. 
 
Hvis vi renoverer første sal til høj husleje. Kommer det så til at matche med indgangen til 
bygningen? 
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- Der kommer ikke til at være fælles indgang, kun adgang til elevator og trappeopgangen.  
 
Der står i rapporten at ventilationen ikke laves om. Var det ikke en af hovedpointerne i forhold 
til arbejdsmiljø?  

- De konkrete indretninger og investeringer bliver der taget stilling til, når der eventuelt 
foreligger en byggecase.  

 
Vil de på første sal have fællesområder, med eksempelvis os? 

- Der vil ikke være fællesarealer. 
 
Sidst blev der spurgt på tagetagen. Siden ud mod vejen er der ikke stor sandsynlighed for at vi 
må skrue på. Siden ind mod gården kan man nok godt, men det er ikke sikkert at det er 
rentabelt.  
 
Kommentarer og spørgsmål til videre arbejde: 
Har vi mandat til at investere 16 mio. i renovering? 

- Det vil vi få, hvis budgetrammen for investeringen godkendes på Landsmødet. 
 
Hvad indstiller arbejdsgruppen til? 

- Det der forbedrer økonomien mest, er at beholde og udleje en del af bygningen. 
 
Vi skal huske hvorfor vi har sat det her i gang. Vi skal have fokus på det vi er bedst til og der 
skal komme penge ud og leve blandt medlemmerne. 

- Hvis der kan komme et positivt driftsresultat, ved at blive på Rysensteen, så er det den 
bedste løsning for vores medlemmer.  

 
Der er en række usikkerheder lige nu, omkring vakance på udlejning og optagelse af lån. Det er 
vi opmærksomme på. Spørgsmålet er hvordan vi får lavet en billigere drift og et mere sikkert 
afsæt.  
 
Økonomi er også et middel, til at opfylde vores formål. Vi er ikke sat i verden for at være 
hverken udlejere, kapitalforvaltere, eller andet. Vi kan dog blive nødt til det. 
 
Er det korrekt at ejendomsværdistigningen ikke er medregnet? 

- Ja, den er ikke regnet med. 
 
Vores nuværende bygning giver nogle økonomiske muligheder, som vi er nødt til at have. 
 
Vi er nødt til at holde os for øje, at hvis vi gerne vil gøre noget godt for børn og unge, så koster 
der nogle penge. Der er ingen der er uenige om hvad vi er sat i verden for, men vi kan ikke 
udleve det uden midler.  
 
Selvom lånet selvfølgelig skal afdrages, så er afdragene mindre end det vi vil få ind i øgede 
lejeindtægter. 
 
Det virker til at det mindst risikofyldte er at blive i vores nuværende hovedkontor.  
 
Der er nogen før os, som har taget en beslutning om at købe vores hovedkontor til os. Det er 
blevet for stort nu, men det kan vi gøre noget ved, ved at leje dele af det ud.  
 
Er der nogle bud på hvad man kan gøre, hvis en betydelig del af ejendommen står vakant?  
 
Der er stadig nogle ubekendte, eksempelvis i forhold til ventilation. Der ligger derfor nogle 
potentielle investeringer som ikke er taget med.  
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- Det vi eventuelt siger ja til i dag, er ikke at byggeriet kan begynde. Vi kommer til at 
genbesøge det, når der ligger en konkret plan. Der kommer der også et yderligere 
budget med et helt andet detaljeniveau.  

 
Vurderingen kommer ultimativt til at være et valg mellem at investere og spare. 
 
Der var et flertal i HB, for at arbejde videre med at FDFs hovedkontor forbliver på Rysensteen, 
med udlejning af de øverste etager.  
Følgende afdækkes inden mødet i august: 

- Mulige finansieringsmodeller inkl. Frasalg af øverste etager. 
- Mere præcist bud på budget for investering. 
- Kvalificering af FDFs egen anvendelse af bygningen. 
- Tidsplan for projektet. 

 
2.12 Principiel debat om aktivitet på FDFs 

hovedkontor 
D   x 

HB har en principiel debat om aktivitetsniveau på FDFs hovedkontor. 
 

Orientering: 
PJ orienterede 
Der skal træffes beslutning om der skal være FDF-aktivitet ved hovedkontoret. Der kan groft 
sagt arbejdes med tre aktivitetsniveauer:  
Aktiv aktivitet – Der er afsat lønnede ressourcer 
Passiv aktivitet – Der kan lånes lokaler 
En kombination – Frivillige kan lave arrangementer 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Den aktive model er svær, når der arbejdes med at skulle skabe en bedre økonomi. 
 
Der blev fremsat en model, hvor udvalg eller landsdele kan bruge midler på aktiviteter på 
Rysensteen.  
 
HB besluttede at der i et fremtidigt scenarie arbejdes med en model hvor kredse, frivillige, 
udvalg og landsdele kan låne lokaler til aktivitet. 
 
2.13 Samvær B   x 
 
HB drøftede hvad det vil betyde for FDF at få præciseret eksklusionsparagrafferne, både i 
forhold til konkrete formuleringer og praksis. 
Et flertal i HB besluttede at der kan arbejdes videre med konkrete forslag, der bedst muligt 
understøtter arbejdet med samværsregler. 
 
HB ønsker punktet yderligere belyst, før beslutningen om hvorvidt og hvordan punktet skal på 
Landsmødet træffes. 
 
2.14 Godkendelse af Årsrapporter 2021 B   x 
 
Orientering: 
EG orienterede: 
Ledelsesberetningen blev ikke behandlet på sidste møde, det skal den derfor her. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Årstallene i årsrapporten for HCT-fonden står som kroner.  

- Dette rettes i den endelige version.  
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HB godkendte årsregnskabet 2021 for FDF, årsregnskabet 2021 for HCT-fonden og tog 
revisionsprotokollatet til efterretning. Dokumenterne underskrives digitalt. 
 
2.15 Kvartalsopfølgning Q1 2022 O   x 
 
Orientering: 
Der er styr på lønbudgetter og ejendomsbudgetter og der er på baggrund af 1. kvartal ingen 
anledning til at korrigere i årsestimatet ud over de kendte linjer. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
 
Der skal være opmærksomhed på, at vi i 2021 ikke brugte alle pengene afsat til udviklingsmål 
og kredsstart.  
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
2.16 Budget for landsforbundet 23-24 D 60 JHK x 
 
HB delte sig op i grupper, som diskuterede budgettet. 
 
Kommentarer fra gruppedrøftelser: 
Der er lagt op til en generel stigning i indtægten fra kontingent baseret på forventninger til 
medlemstal og kontingentsats. Det var der opbakning til. 
 
Der må gerne prioriteres midler til fokus på sang og musik. 

- Ligeledes skal der måske tilføjes en budgetlinje omkring tro. 
 
I forhold til kurser, kan der eventuelt ses på fordelingen mellem medarbejdere og deltagere. 
Alternativt kan der ses på kursusprisen. 

- Man bør holde graden af kursusstøtte fra kommunerne for øje, for at sikre at loftet ikke 
overgås.  

 
HB har godkendt Masterplan for Sletten, som på den lange bane skal give en positiv økonomi. 
Der kan dog være en nødvendighed i at tilskuddet til Sletten sænkes allerede i de kommende 
år for at imødekomme den generelle økonomiske situation. 

- Dette ønske bringes videre til Slettens bestyrelse i de kommende budgetforhandlinger. 
 
I forhold til specifikke poster på udvalgsrammen, med henblik på større udviklingsdele, skal 
der måske afsættes midler. Det kunne eksempelvis dreje sig om et fokus på bæredygtighed.  

- Når det kommer til aktiviteter, som hører ind under et ambitionsudvalg, bør midlerne 
også tages fra ambition.  

 
Man skal huske på at der ikke er lagt generelle prisstigninger ind, hvilket kan sætte hele 
budgettet under pres. 
 
Der er ikke et ønske om at skære på personale, men en opmærksomhed på at flest mulige 
opgaver bør løses af frivillige. 
 
Fremadrettet kan der arbejdes mere fokuseret med en fondsstrategi. Flere projekter 
eksempelvis omkring tro eller sang og musik kunne eventuelt give mulighed at lave i et projekt, 
sammen med en fond. 
 
Hvilke forventninger er der til bundlinjen? 
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- Det må meget gerne balancere over de to år.  
- Det er lettere at have en kvalificeret holdning til efter Landslejren.  

 
HB drøftede oplægget og kom med ovenstående input og ønsker til hovedposter eller 
aktiviteter, der ønskes prioriteret. 
 
2.17 Global Fellowship  B 10 RAP x 
 
Orientering: 
RAP orienterede: 
Det blev præciseret, at der kun kan sendes tre deltagere til Council Meeting, ikke fire. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Internationalt Forum er blevet spurgt.  
 
HB besluttede at indstille Kim Koch Rasmussen til Global Fellowship Executive Committee 
HB drøftede deltagelse i Council Meeting. Sofie undersøger mulighed for at deltage. 
International Forum spørges om den sidste plads.  
 
2.18 Ny formand for mærkeudvalget B 10 ABV  
 
HB besluttede at der opsættes en proces med mærkeudvalget og relevante repræsentanter fra 
HB. Det endelige kandidatur mailbehandles.  
 
2.19 Godkendelse af nyt formandskab for 

Legeudvalget 
B 5 ABV x 

 
HB godkendte Maria Ilum Andersen som formand i legeudvalget, så formandskabet vil bestå af 
Daniel Graungaard og Maria Ilum Andersen 
 
2.20 Evaluering af strukturudvalg - landsdelsledelser O 10 ABV  
 
HB tog orienteringen til efterretning 
 
2.21 LM22: Program + liturg B 15 ABV/RAP x 
 
Orientering: 
Ændringerne siden sidste version af programmet er en tilføjelse af workshops om og 
nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal udvikle stream-indhold. 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
 
Streaming er vigtigt for at formidle landsmødet til både unge og bredere målgrupper. Det skal 
målrettes til dem, der ikke kender og forstår landsmøde-formatet. Streamen skal understøtte 
formaliteten i et landsmøde, så det behøver ikke være sjovt. Det skal være seriøst. Rammen 
skal være objektivitet. 
 
Tjek kaffepausen kl. 15.00 - der er noget med tidspunkter. 
 
HB orienteres om det endelige program. 
 
2.22 LM22: Dirigent B 5 RAP x 
 
HB drøftede forslag til dirigenter og besluttede at bakke op om de indstillede navne. 
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2.23 LM22: Status fra HB selv om valg O 10 RAP  
 
HB-medlemmerne gav gensidig orientering. 
 
2.24 Studietur i august 2023 B 10 RAP x 
 
Orientering: 
HB kan nedsætte en arbejdsgruppe til planlægning af potentiel studietur. 
 
HB nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Kim og Christian 
 
2.25 Medlemskab af "Efterskoler med folkekirkelig 

tilknytning" 
B 10 RAP x 

 
HB behandlede henvendelsen og sendte den videre til Skoleforum. 
 
2.26 Repræsentationer     
 
HB drøftede mulige repræsentanter. 
 
3.0 Faste punkter     
3.1 Ledelsesorientering O 10 RAP x 
 
HB modtog orientering fra ledelsen. 
 
3.2 Referat fra seneste FU-møde O 10 JHK x 
 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
3.3 Næste møde B 5 RAP  
 
RAP orienterede: 
Onsdag d. 8. juni på Nyborg Strand.  
Aftensmad: 18:00 
Mødestart 18:30 
Mødeslut 21:30 
 
Punkter til mødet 

- Øvrige landsmødepunkter 
- Budget for selve Landsmødet 
- HBs eget program på Landslejr 
- Arenaudvikling 
- Samvær 
- Udviklingsmål 
- Sidste status om HBs opstilling 

 
3.4 Eventuelt O 10   
 
På seneste møde talte vi om udbrændthed blandt frivillige. Det skal vi tage alvorligt på 
landslejren ift. anerkendelse. 
 
5.0 Kommunikation efter HB-mødet B 10 RAP  
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Søren Rejkjær står for kommunikation efter mødet.  
 
 


