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  Type 

   

0 Velkomst     
  
1.0 Protokol     
1.1 Referat fra seneste HB-møder O/B    
 Referat fra HB-møde i august, samt godkendelse af referat fra ekstraordinært HB-

møde ang. udskydelse af landslejren den 7. september 2020. 
 

Iab. Referatet fra mødet den 7. september blev godkendt som fremlagt. 
1.2 Fastsættelse af dagsorden B    
 Eventuel optagelse af ekstra punkter. 
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Iab. 
1.3 Årshjul O    
 Se opdateret udgave i SharePoint. 

 
Iab. 
1.4 Siden Sidst O    
 Orientering om de væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden seneste HB-møde. 

 
RAP orienterede: Landslejrudskydelsen er blevet positivt modtaget i kredse og landsdele. Der 
er fortsat et stort arbejde i at lave udmeldinger omkring retningslinjer, hvor modstridende 
retningslinjer i forskellige sektorpartnerskaber skaber forvirring. Foreningslivet er hidtil 
prioriteret højt politisk. Den næste tid kommunikeres omkring, at det er voksne/ledere, der 
træffer valg omkring aflysninger. 
 
Enkelte arrangementer er aflyst, men der er også eksempler, hvor arrangører har tilpasset 
deres arrangement efter retningslinjerne. Et foreløbigt blik på medlemsudviklingen i 2020 viser, 
at 2020 adskiller sig fra tidligere år ved en jævn nedadgående kurve frem til sæsonstarten 
august og derefter svag stigning. Den sædvanlige årlige stigning frem mod juni er udeblevet. 
Det er endnu for tidligt at konkludere noget endeligt om medlemstallet i 2020. 
 
Der blev givet en foreløbig status på efterårets kurser.  
 
2.0 HB Dagsorden     
2.01 Landslejrudsættelse O    
 Mundtlig orientering om Landslejrudsættelsen og afledte konsekvenser heraf. 

 
RAP orienterede: LLU har lavet en plan for en dvaleperiode, der sendes til HB. Alle forpersoner 
har nu til opgave at lukke deres udvalg ned for en periode. Udvalg starter op i foråret fra april 
og frem. Forpersonsmøde i start-maj. Datoer fundet for Kick-off, landslejrkursus m.m. 
Potentielle frafald på posterne afdækkes i efteråret 2020. Stemningen er dog, at der fortsat er 
opbakning blandt forpersoner. Opdateret kommisorium for LLU vedtages på  
Januarmødet i HB. På HB-mødet i maj tages bestik af situationen ift. gennemførelsen af LL22. 
 
De økonomiske konsekvenser af udskydelsen opgøres af økonomifølgegruppen. Indtil videre 
noteret, at: 

• 160.000 kr. er brugt på landslejrkursus 
• Mange aftaler er skudt til LL22, hvor vi kommer til at hæfte ved en fuld aflysning. 
• Der er indtil videre brugt ca. 750.000 kr. på landslejren.  
• Der kan være et spinkelt håb om at corona-bufferen på 800.000 i LL-budgettet i 2022 

kan bruges på andet. 
2.02 Ændrede vedtægter for Lejrcenter Vork B    
 Godkendelse af ændrede vedtægter for Lejrcenter Vork. 
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Iab. Godkendt iht. indstillingen. 
2.03 Nyt sted for HBs møde i maj 2021 B    
 Forslag om at flytte HB-mødet i maj 2021 fra Rysensteen 

 
HB drøftede sted for mødet. Der opfordres til, at fordelingen mellem KBH og Jylland 
opretholdes. Opmærksomhed på, at HB på bagkant af corona skylder besøg på forskellige 
lokationer. 
 
PJ forhørte sig om muligheden for, at mødet kan holdes på Lejrcenter Vork, som imidlertid 
ikke ledig i den weekend, så mødet er rykket til på Det Ny Sletten. 
2.04 Ansøgninger til HCT-fonden B    
 Behandling af ansøgninger til HCT-fonden. 

 
Godkendt iht. indstillingen. 
2.05 Opdateret kalender for 2021 B    
 Grundet aflysning af landslejren skal HB godkende en justeret forbundskalender for 

2021, 
 

Der arbejdes ud fra, at der maks. må være 500 på arrangementer i 2021, herunder VM og 
Seniorfestival. Begge udvalg har gjort sig mange tanker om, hvordan arragementerne kan 
tilpasses dette. 
 
HB ønsker fokus på at der kommer tilbud til børn under kursusalderen. Drøftet at efteråret 
2021 er mødesvagt, og at der mangler tid til behandling af vigtige emner. Der blev foreslået, at 
der indlægges et ekstra møde med landsdelsledelser og Arena i efteråret 2021. 
  
2.06 Ny historiebog B    
 Forslag fra JKK om at igangsætte arbejdet med en ny historiebog til 2022 jubilæum 

 
JKK redegjorde kort for forslaget. 
Det blev spurgt til om en bog det rigtige medie. Foreslået at de interviews der laves også kan 
digitaliseres i et tillæg til bogen. Drøftet hvordan der kan aktiveres frivilligkræfter i det, 
samtidig med at det er vigtigt at bogen er skrevet godt. Her er det vigtigt at aktivere nogle af 
de kræfter der var med omkring bordet i en eller anden form for redaktionsgruppe. Anders 
Agger blev nævnt som et muligt emne til en journalist. Den der får opdraget skal gives indblik i 
det der er udgivet allerede. 
120 års fødselsdagen 2022 skal også markeres med andet og mere end en bogreception på 
landslejren, da det ikke er så oplagt til en børnemålgruppe. 
Oplægget er at det er FDF selv der producerer og udgiver, hvorfor der allokkeres et budget på 
50.000 kr. ud af landsforbundets budget under ambition og udviklingsmål. Det er ikke 
afgørende om bogen skal sælges eller ej, men dette fastlægges senere. 
2.07 Investering i nyt regnskabssystem B    
 Orientering om og godkendelse af overordnet plan og budgetramme for investering i 

nyt regnskabssystem. 
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JHK redegjorde for intentionerne og arbejdet med et nyt regnskabssystem.  
Der var kort debat om fremtidsbehov og integrering med andre it-systemer.  
Der var derudover opbakning til indstillingen. 
 
2.08 Besøg af formand for Uddannelsesforum O    
 Orientering om status på den nye organisering i uddannelsesforum v. forummets 

formand v Maria Rytter 
 

JKK bød velkommen og takkede Maria Rytter (MR) for at påtage sig formandsopgaven og for 
Uddannelsesforums (UF) foreløbige arbejde.  
MR orienterede om overgangen til en ny struktur med repræsentanter for alle led inden for 
uddannelse i FDF; uddannelseseksperter, repræsentanter fra landsdelene og 
arbejdsgrupperepræsentanter. På sigt skal der også være kursusrepræsentanter. Tanken er, at 
UF via arbejdsgrupper skal spille ind i alle de forskellige organer og lag i FDF, blandt andet 
ambitionsudvalgene. 
 
UF har afholdt første fysiske møde i september (skudt fra foråret). Der arbejdes med ‘dybde-’ og 
‘breddeuddannelse’ og nedsættes løbende arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe har i foråret arbejdet 
med den grundlæggende lederuddannelse, hvor der er udviklet 15 moduler til oplæring i 
kredsen. De suppleres af tilhørende vejledninger til kredse. Kredslederen har ansvaret for, at 
nye ledere bliver lært op i kredsens praksis inden for de enkelte moduler/temaer. 
 
Der er i UF et ønske om en uddannelsesplatform som en hjælp til kursusledere med 
skabeloner, indbydelser m.m. Dernæst et ønske om en uddannelsesdatabase a la 
legedatabasen med tilgængelige moduler til inspiration på tværs af landsdele. En kommende 
arbejdsgruppe skal se på barrierer for, at den enkelte leder i kredsen kender paletten af 
uddannelsestilbud. 
 
Der blev opfordret til, at UF har en opmærksomhed på og drager nytte af det tidligere arbejde 
inden for uddannelse. 
 
2.09 Besøg af bestyrelsesrepræsentanter for 

55°NORD 
O    

 FDFs bestyrelsesrepræsentanter giver en orientering om 55°NORD økonomi og retning 
 

JKK bød velkommen til to af FDFs repræsentanter i 55°NORDs bestyrelse; Brian Reinhold og 
Allan Frank Walther (AFW).  
JKK indledte med at historien om 55°NORD bl.a. er at butikken var en løsning på et problem 
med at drive FDFs egen butik rentabelt. Der har 55°NORD historisk set været en god løsning. 
På den korte bane har der dog været udfordringer. 
Diskussionerne omkring butikken i HB har bl.a. haft tre omdrejningspunkter: 
1. butikkens identitet og tilhørsforhold + kvalitet 
2. butikkens økonomi 



HB Referat | September 2020  5/10 

  Type 

   

3. organiseringen med to ejere og én bestyrelse 
 
Aftalte at på landsmødet holder Allan beretningen fra butikken. 
 
AFW redegjorde for 55°NORDs historie, heruner for økonomien der i starten var presset, mens 
man i 2006-2012 havde gode økonomiske resultater. Dette overskud blev lidt mindre i 2012-
2017, mens 2018-2019 ikke var gode. Siden etableringen i 2003 har 55°NORD udloddet ca. 5 
mio. kr. i udbytte til FDF. Egenkapitalen er derudover øget fra 2,5 til 6,3 mio. kr., hvorfor FDFs 
værdi i butikken også er øget ca. 3,15 mio. kr. 
AFW og BR redegjorde derudover for bestyrelsens strategiarbejde, der lige nu har arbejdstitlen 
“Vores butik – det naturlige førstevalg” 
 
HB kvitterede for redegørelsen og spurgte bl.a. om hvornår der kommer nye varer med det nye 
skjold. Da det er afgørende at der kommer nye identitetsvarer hjem. FDF forbeholder sig dog 
også ret til at godkende ting der bliver markedsført med FDFs logo på.  
AFW redegjorde for at der bl.a. hidtil ikke været råd til at bestille en masse nye varer hjem. 
 
Derudover redegjort for at der i et nyt webshop- og regnskabssystem kommer en 
funktionalitet til håndtere kredsenes indkøb.  
 
2.10 Besøg af Ungdomsrepræsentanter O    
 HB får besøg af ungdomsrepræsentanter der er med på et par punkter lørdag 

formiddag. 
HB bøde velkommen til ungdomsrepræsentanterne, der hver var blevet bedt om at fremlægge 
én ting der gerne ville ændre ved FDF. 
 
Her fremhævede de bl.a.: Mere forskelligt FDF-tøj, at friluftsliv skal fylde mere, introduktion af 
pædagogikken for unge, fokus på FDF i skoler og SFOer, mere fokus på de unge og tillid til 
dem, at FDF kan rumme bogstavsbørn bedre, et svar på hvad FDF er, når vi ikke er spejdere, 
flere engagerede unge i FDF, generelt flere børn i FDF, afskaffelse af kønskvoter i HB, mere 
glidende overgang mellem at være senior og leder, mere fokus på ungdommen, at nå bedre ud 
til unge i kredsene med kurser og andre tilbud, præcisering af ungdomsrepræsentanternes 
opgave.  
HB kvitterede for de spændende input, men lovede ikke at kunne rykke på det hele lige med 
det samme. 
 
3.0 FDF Landsmøde 2020     
3.01 Skriftlig beretning til LM20 B    
 Dagen før HB mødet udsendes aktuel udgave af beretningen (Den er ikke endelig 

færdig der). HB kan komme med input til indhold/vinklinger. Beretningen skal 
udsendes 9. oktober. 
 

HB gennemgik det foreløbige udkast. Et færdigt udkast sendes til mailbehandling hos HB 
torsdag i uge 40 med frist for kommentarer tirsdag d. 6. okt. kl. 12. 



HB Referat | September 2020  6/10 

  Type 

   

3.02 Program for LM20 O    
 Gennemgang af program for landsmødet 

 
JHK fremlagde kort at programmet stadig er meget usikkert ift. Coronaretningslinjer, der f.eks. 
pt. dikterer at der ikke kan være natmad eller nogen servering efter kl. 22. 
 
HB drøftede om workshops er nødvendigt. Der er tale om frivillige workshops i en pause. Om 
aftenen er der frivilligt program med nogle aktiviteter. Noget kan foregå udendørs mv. Men det 
kan også sløjfes, hvis aftenprogrammerne skal lægges fuldstændigt om.  
 
Der bør lægges en plan for hvis vi skal holde folk i nogle mere afgrænsede grupper, som ikke 
blandes på tværs.  
 
HB godkendte forslaget om at der konstitueres en formand på et frokostmøde i HB, så 
landsmødet kan præsenteres for den nye formand. Dette fremgår dog ikke af det åbne 
program. 
 
Drøftet om HB af coronahensyn skal have en holdning eller anbefalinger til alkohol og 
værelsesfester. Dog drøftet at vi skal opfordre til at man passer på og overholder gældende 
anbefalinger.  
Der blev spurgt til om vi skal droppe udstillingsområdet fordi det skaber for meget stimlen 
sammen. Tanken har dog hidtil været at sprede udstillingsområdet på begge side af salen for 
at få spredt folk mere end når de stimler sammen i vandrehallen. 
 
HB vil gerne have at der udtænkes en plan B ift. et online landsmødesetup, hvis det bliver 
nødvendigt. Et argument her kan også være at hvis for mange kredse ikke tilmelder sig kan vi 
måske blive nødt til at omlægge til et onlinesetup.  
 
3.03 Dagsorden for LM20 B    
 Gennemgang og beslutning af LM-dagsorden. 

 
HB gennemgik kort udkastet og drøftede at om det er muligt at rykke flere forslag fra kredse 
frem på dagsordenen. Dog er der også tradition for og ræson i, at HB fremlægger sine 
strategier og udviklingsmål som noget af det første. Mærkerne skal på efter 
strategi/udviklingsmål. 
 
Der er et ønske om klikbare links i dagsordenshæftet. 
 
3.04 Forretningsorden for LM20 B    
 Behandling og beslutning af forretningsorden for landsmødet 2020. 

 
HB drøftede udkastet til ændringer i forretningsordenen og vedtog følgende tilføjelser: 
Hvis der ikke er andet specificeret er et forslag gyldigt, fra landsmødets afslutning. 
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Eksemplerne i paranteser opdateres eller fjernes helt- 
 
Punktet om at der optages videoreferat udgår. Dog opmærksomhed på at bevare 
videooptagelsen til internt brug i tilfælde af efterfølgende tvivlsspørgsmål om landsmødets 
afvikling. 
 
3.05 Forslag til ny strategi B    
 Behandling af hvad der stemmes om på landsmødet 

 
HB drøftede to scenarier: Enten stemmes der om overskriften eller hele strategifortællingen. 
 
Herunder drøftede man bl.a. at overskriften viser retningen og følges op af udviklingsmålene. 
Overskriften for sig selv efterlader dog ikke meget plads til ændringsforslag og signalerer ‘take 
it or leave it’ over for kredsene – men det er også vigtigt i denne sammenhæng, hvor det er 
afgørende, at kredsene forpligter sig på opgaven. 
Dog opmærksomhed på, om vi kan få den gode drøftelse, hvis det kun er overskriften, der 
stemmes om. 
Tidsperspektivet fremgår pt. kun i motiveringen.  
 
HB godkender, at der på landsmødet alene stemmes om titlen på strategifortællingen med 
tilføjelsen af et tidsperspektiv: “Sammen giver vi flere børn og unge et ståsted 2021-2026" 
 
3.06 Forsalg til udviklingsmål     
 Behandling af landsmødeforslaget 

 
Ad UVM 1: Flere nye FDF-kredse 
Opmærksomhed på budgetangivelser i udviklingsmålene, som senere kan blive justeret, når der 
stemmes særskilt om budgettet. 
Alle skal vide, hvad de forpligter sig på. Vi skal gentage de økonomiske beløb. 
Der skal tjekkes for modsatrettede meldinger i teksten på, hvad der afsættes til eksisterende 
kredse (nogle steder står der, at HB beslutter det løbende, andre steder specifikke beløb.  
Det skal med i faktaboksen om medlemspuljen hvor stort trækket på medlemspuljen har 
været de seneste år. 
 
Ad UVM 2: Tiltrække og fastholde flere børn og unge 
Notat om medlemsudvikling genudsendes sammen med det samlede landsmødemateriale. 
 
Ad UVM 3: Kredsen fortæller FDF 
Iab. 
 
Ad baggrundsbilaget 
Der skal ske en konsekvensrettelse så det hedder ‘vi’ frem for ‘jer’, ‘vores’ frem for ‘jeres’. 
Det tilføjes at det lokale kendskab er afgørende for at løfte opgaven. Det kan HB, ansatte m.m. 
ikke gøre alene. Det skal være tydeligt, at kredsene er udførende sammen med HB. 



HB Referat | September 2020  8/10 

  Type 

   

 
HB godkendte forslag til udviklingsmål samt baggrundsbilag med ovenstående tilrettelser. 
 
3.07 Forslag til vedtægtsændringer B    
 Behandling af landsmødeforslag. 

 
HB gennemgik det fremlagte forslag og godkendte forslaget om sletning af mediekontingent, 
der fremsættes som landsmødeforslag iht. indstillingen. 
 
Ad samværsregler for kredse: ifm. den oprindelige vedtægtsændring for nogle år siden var 
intentionen at kredse skulle tage en snak om en række temaer ifm. vedtagelsen og 
opdateringen af deres samværsregler. Det har så ikke været formuleret sådan, hvilket har 
medført uhensigstmæssigheden. Derudover var der ikke entydig opbakning til alle elementer af 
selve eksemplet. 
ABV og KKR og Kim fik derfor HBs mandat til at skrive det endelige landsmødeforslag. 
 
3.08 Forslag om omlægning af Julsøfonden B    
 Behandling af landsmødeforslag. 

 
HB gennemgik forslaget.  
Det skal ændres så der skal være midler som kredsene kan søge i stedet for at der ‘bør’ være 
midler- 
HB godkendte med ovenstående ændring forslaget iht. indstillingen. 
3.09 Forslag om Rysensteen D    
 Orientering om vurdering af Rysensteen. Behandling af landsmødeforslag 

 
HB gennemgik sagen og drøftede bl.a. om der kan undersøges andet og mere ift. at forbedre 
driftsøkonomien på udlejning. Vurderingen kan også være at et salg ikke nødvendigvis er det 
mest omkostningseffektive, men HB er stadig delt på spørgsmålet om salg eller ej. Hvis vi skal 
gå ad udlejningssporet skal det handle om at optimere økonomien i udlejningen. 
Drøftet om vi skal lægge os fast på at domicilet skal ligge i København i motivationen eller om 
den beslutning skal holdes åben, så det ikke åbner en landsmødediskussion af det forhold.  
Jf. Vedtægterne hører landsforbundet hjemme i Københavns Kommune. 
De frivillige der kommer i huset bør orienteres inden det fremlægges for landsmødet. 
HB bør derudover have et svar på hånden om hvad FDF vil med byarbejdet. 
Fremhævet at det bør være klart, at HB SKAL igangsætte arbejdet og hvornår det skal ske.  
Muligheden skal også være udlejning i selve forslagsteksten. Kort drøftet om det kan fremgå af 
motivationsteksten at HB er åbne for gode ideer til husets brug og udvikling. Dog ikke enighed 
om at dette nødvendigvis er hensigtsmæssigt. 
 
Overskriften for forslaget bliver “Nyt hovedkontor”. Der arbejdes videre på den endelige 
formulering omkring om HB skal igangsætte eller udfører arbejdet. Derudover mindre 
tekstrettelser til motivationsteksten.  
HB godkendt forslaget med ovenstående rettelser. 
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3.10 Budget 2021-2022 samt opdateret estimat for 

2020 
B    

 2. behandling af budgetudkast for 2021-2022 samt orientering om opdateret estimat 
for 2020. 
 

JHK redegjorde for 2020-estimatet. Det blev taget til efterretning. Det bliver opdateret igen 
inden budget sendes ud til landsmødet og igen ifm. Landsmødet. 
 
EG fremlagde herefter budgetudkast for 2021 og 2022. 
HB drøftede bl.a. hvilket scenarie man bør lægge sig fast på ift. Coronaens budgetpåvirkning. 
Her var der enighed om at lægge sig fast på et scenarie, hvor ejendomsudlejningen stadig er 
præget af aflysninger et godt stykke ind i 2021. 
Der blev i forlængelse heraf drøftet forskellige besparelsespotentialer. Enighed om at ledelsen 
forventes at realisere besparelser, hvis de er realistiske og hensigtsmæssige. 
Derudover blev der foretaget nogle justeringer til budgettet. Herunder blev det besluttet at 
lønposten reduceres, ejendomsbudgetterne tilpasses coronascenariet i 2021, der budgetteres 
med et underskud på landslejren i 2022. Investeringer og afskrivninger vises som budgetnoter. 
HB drøftede derudover de fremlagte rammebudgetter til investeringer i bl.a. hjemmeside og 
medlemssystem. 
 
3.11 Gennemgang af indkomne forslag fra kredse og 

landsdele 
B    

 Orientering om og drøftelse af indkomne forslag fra kredse og landsdele. Fristen er 25. 
september kl. 12., hvorfor forslag uploades i takt med at de kommer ind. 
 
  

Ved fristen kl. 12.00 var der indkommet seks forslag fra kredse og landsdele. HB gennemgik 
forslag og drøftede bl.a. at frem til udsendelsen af landsmødemateriale den 9. oktober kan vi 
være i dialog med forslagsstillerne om redaktionelle tilpasninger af forslagene mv. 
 
3.12 HB Ordførerskaber på LM20 B    
 Beslutning om ordførerskaber + Forventningsafstemning omkring hvad der ligger i 

opgaven. 
 

HB havde en kort drøftelse af hvad det vil sige at være ordfører. Det betyder bl.a. at man har 
udlægget fra HB, men de andre er også meget velkomne til at bakke op. Kort drøftet om 
ordførerene har noget at gøre med facebookdebatten om punktet op til landsmødet. Herunder 
drøftet at HB skal passe på ikke at foregribe landsmødebehandlingen på facebook. 
 
HB løb derudover listen igennem og fordelte ordførerskaberne imellem sig. 
 
4.0 Faste punkter  0   
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4.1 Ledelsesorientering O    
 Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB. Seneste månedsmails er vedlagt 

som bilag. 
 

• RAP orienterede kort om status på ansattefronten.  
• Derudover har 55 Nord produceret et nyt mærke uden landsforbundets vidende, hvilket 

der tages en dialog med butikken om. 
• På MSE skal der findes afløsere for nogle af repræsentanterne i bestyrelsen.  
• Skolekonferencen den 6. februar er udsat. 
• Globus skal have ny formand til juni og der arbejdes med Internationalt Forums tanker 

omkring formandsskab. 
• Kort drøftet tonen i debatten og den nye debatgruppe, som 

samfundsengagementsudvalget har oprettet, herunder at HB snart bør forholde sig til 
tonen i debatten og hvor meget den skader den demokratiske debat i FDF samt 
hvordan den påvirker de folk der deltager i den.  

4.2 Referat fra seneste FU-møde O    
 Referat fra møde i forretningsudvalget den 10. september 2020 er vedlagt som bilag. 

 
Der var et enkelt spørgsmål til status på en sag. 
4.3 Næste møde B    
 Opsamling på dette HB-møde med nedslag på emner i bilag og årshjulet med henblik 

på næste HB-møde. 
 

Næste møde er den 27. Oktober på Nyborg Strand. 
4.4 Eventuelt O    
  
HB havde kort snak om konstitueringen af det fremtidige HB. 
  
 

 


