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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 
 

Mødedato: 5.-6. maj 2017   

Vært: Heidi Bak Nielsen 
 

Mødetid:  fredag kl. 20.00- 
lørdag ca. 20.00 

 

Referent: Christina Gro Hansen 
 

  

Andagt: Ejner Bank Andreasen 
 

  

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN 
Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk) til lørdag kl. 16.30, Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), 
Lars Pedersen (lp), Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Lene Thanild Schøler (lts), Søren Rejkjær Svendsen (srs), 
Marianne Thisgaard (th), Anne Katrine Sylvest (aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen (eba)  
 
LEDERGRUPPEN 
Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv) deltager lørdag, Peter Jeppesen (pj), Bitten 
Schjødt Kjær (bsk) 
 
STABEN 
Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Rasmus Bach Ottosen (rbo), Mette la Cour (mlc), Simon 
Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), Christina Gro Hansen (cgh), Lasse Nybo (ln) 
 

Sted: Sletten 
 
Beskrivelse: 

 
Dagsorden er tilgængelig pa ̊ FDF.dk ugen op til mødet. 
Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i HB-gruppen fredag i ugen før. 
 
Mødestart lægges så det med al rimelighed er muligt at komme fra den anden ende af landet.  
 
 

Program: FREDAG  
20.00 Velkomst, protokol, og årshjul 
20.20 HB-møde 
22.30 Natmad 
 
LØRDAG  
8.45 Andagt  
9.00 HB-møde  
12.00  Frokost 
13.00 HB-møde 
14.45 Kaffe 
15.00 HB-møde 
18.30 Aftensmad - slut for denne gang 
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Dagsorden, HB-MØDE 

1. Protokol  
 
 Fredag fra 20.00-20.20 
 

1.1 Referat fra sidste HB-møde 
Referat er mailgodkendt. 
Eventuelle bemærkninger noteres her. 
 
Iab.  
 

1.2 Fastsættelse af dagsorden 
Eventuel optagelse af ekstra punkter.  
 
Optagelse af nyt punkt under 2.3. Repræsentationer på skoler. 
Flytning af pkt 2.2. til pkt 4.3 under lukket dagsorden aht. referat. 
 

1.3 Årshjul 
HBs a ̊rshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. Årshjulet ligger i HB mappen i roden og 
journaliseres ikke til de enkelte møder.  
 
Iab.  
 

1.4 Siden sidst 
Generalen har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de 
væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. 
 
MS refererede kort fra FDF Lederkursus på Sletten og mindehøjtidelighed på Sletten. 
 

2. HB-dagsorden 
 
Fredag fra 20.20-22.30 
  

2.1 Handlingsplaner for udviklingsmål 
 
HB skal drøfte og beslutte dem jf. Strategikonceptet. 
 
BSK fremlagde det videre arbejde med de nu færdigtrykte strategier for samarbejde og fællesskab 
og relationer. Hovedbestyrelsen gav herefter kommentarer til handlingerne.  
 
Indstilling 
Der indstilles til, at hovedbestyrelsen orienterer sig i handlingsplanen, spørger ind til handlinger, 
processer og produkter og godkender handlingsplanen. 
 
HB godkendte handlingsplan for udviklingsmål. 
Bilag er åbent. 
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2.2 Profil, identitet og udtryk 
 
Punktet er flytte til 4.3 under lukket dagsorden og refereret her. 
Det skyldes åbne procesdrøftelser. 
Bilag er lukket.  
 
2.3 FDFs skoler 

 
Orientering om lukkeprocessen for PE samt tiltag og konsekvenser for landsforbundet.  
Orientering om forstanderskifte på KE. 
Tilføjet punkt: Repræsentantskaber på skolerne.  
 
På ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at lukke Pederstrup. De er nu gået i gang 
med afviklingen. 
Nyt forstanderpar er ansat på KE. 
Der skal findes en ny HB repræsentant til fællesudvalget for skolerne.  

2.4 FDFs økonomi 
 
2.4.1: Godkendelse af FDFs årsrapport 2016  
AFW gennemgik FDFs årsrapport. Det er et flot regnskab, og vi er fornuftigt polstret i FDF.  
Men der er også usikkerheder omkring tipsmidler og momskompensation i fremtiden. 
 

2.4.1: Godkendelse af FDFS årsregnskab 2016, bilag åbent 
2.4.2: Godkendelse af HCT Fonden 2016, bilag åbent 
2.4.3: Behandling af revisionsprotokollat 
2.4.4: Orientering af mødenotat fra regnskabsmøde  
2.4.5: Orientering af regnskabsopfølgning 1K 2017, bilag åbent  

Alle regnskaberne blev godkendt og underskrevet. 
Revisionsprotokollat og orienteringsbilag blev taget til efterretning. 
Der laves nyhed vedr. regnskabet. 

2.5 HB kontaktpersoner i landsdelsledelserne 
 
Mundtlig drøftelse af HB medlemmernes opgave ift. at varetage kontakt til FDFs landsdele.  
 
Der er taget hul på samarbejdsaftale mellem landsdelsledelserne og udviklingschefen.  
 

2.6 Temadebat: samfundsengagement 
 
Temadebat om samfundsengagement med gæster udefra, oplæg og åbne drøftelser arbejdsgruppen 
udgøres af SRS, KKR og MS.  

Fremlæggelse af Bjarne Ibsens undersøgelse af foreningsdeltagelse og foreningsformer 
udarbejdet sammen med DUF og drøftelser i grupper om situationen nu og i fremtiden.  
 
Punktet er ikke refereret yderligere. 
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2.7 Fællesskab og relationer – tænketank 
 
Besøg af formanden Henrik Thoftgaard og præsentation af tænketankens opstart. 
 
Præsentation af tænketankens medlemmerne, og arbejdet indtil nu fra Henrik Thoftgaard.  
Tænketankens formand fik en række refleksioner med retur til tænketankens arbejde. Der var 
opbakning til videre arbejde og den selvforvaltende ramme tænketanken har fået udstukket.  
HB imødeser hvad tænketanken kommer retur med ultimo 2017. 
 
Punktet er ikke refereret eller konkluderet yderligere. 
 

2.8 Evaluering af strategikoncept 
 
HB skal evaluere på strategikonceptet som har dannet grundlag for de seneste års strategiprocesser og 
udviklingsarbejde i FDF 
 
Indstilling: 
HB skal evaluere strategikonceptet og beslutte, om der er ønske om at arbejde frem mod en 
revision af dette.  
 
MS præsenterede historikken omkring det strategiske arbejde siden 2014. Der har været lange 
processer med brainstorms, arbejdsgrupper, prioritering og præcisering. 
 
Der arbejdes videre med nuværende strategikoncept.  
HB bad generalsekretæren fremsætte forslag om eventuelle justeringer forud for næste LM18. 
Bilaget er åbent. 
 

2.9 Udvalgsstruktur 
 
Punktet er i proces og er refereret under lukket dagsorden pkt 4.4 
 

2.10 Ejendomsstyregruppe, Sletten 
 
Præsentation af styregruppens arbejde og oplæg vedr. Slettens drift og udvikling 2017+  
 
Indstilling  
Hovedbestyrelsen skal forholde sig til den overordnede retning.  
 
PJ gav en præsentation af arbejdet. Vi arbejder med en meget lang tidshorisont.  
Vi har meget anvendeligt statistisk talmateriale. Herefter gav HB input på oplægget.  
 
HB godkendte den overordnede retning for arbejdet. 
Der laves en nyhed på styregruppens arbejde. 
Bilaget er lukket. 

2.11 Opsamling temadebat 
 
Procespunkt 
 
KKR og SR arbejder sammen med MS om positionspapir.  
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                          2.12 Kommissorier: uddannelse, tro, socialudvalg 
 
Fremstilling af kommissorier til HBs godkendelse 

Indstilling 
Der indstilles til, at HB drøfter og vedtager kommissorierne. 
 
Uddannelsesudvalgets kommissorium blev godkendt.  
Trosudvalgets kommissorium blev godkendt.  
Socialudvalgets kommissorium blev godkendt.  
Bilag er åbne og lægges online. 
 

2.13 Retningslinjer for ledelse 
 
Vedtagelse af retningslinjer for ledelse i FDF, som ikke blev behandlet mar17.  
Sidste del af de rammesættende bilag for HBs arbejde i indeværende periode.  
En del af bilaget er også åremålsansættelsen.  
 
Indstilling 
Det indstilles af FU at HB vedtager retningslinjer for ledelse i FDF. 
Retningslinjerne lægges på hjemmesiden.  
 
Retningslinjerne blev godkendt.  
Bilag åbent. 

 
Lørdag fra 18.30-19.30  
 
                           2.14 FDF Lejrcenter Vork  
 
Fremstilling af driftsregnskab og vedligeholdelsesplan for Vork  
 
PJ fremlagde regnskabet. 
 
HB forhåndsgodkendte regnskabet med det forbehold, at der ikke er bemærkninger fra revisoren.  
Bilag er åbent. 
 
                        2.15 HB udlandstur 2017 
 
Endelig vedtagelse om turen gennemføres samt konsekvenser for HBs processer og øvrige møder jf 
årshjul. Fremstilling af grov tidsplan med indhold samt rejse-fixpunkter for øst/vest.   
 
HB drøftede udenlandstur i september.  
 
MS/MFV og KKR arbejder på at slå søm i en eventuel rejse inden 1.6.2017. 
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                        2.16 Revidering af retningslinjer for tilmeldinger i FDF 
 
Forbundskontoret har foretaget en mindre revidering af handelsbetingelser for FDFs ift. køb af kurser 
via flexbillet.dk. Disse er vedtaget af FU. HB skal vedtage samme ændringer i retningslinjerne for 
tilmelding i FDF. 
 
MFV fremlagde ændringer: Ved at godkende at medlemmet må deltage, bærer de ansvaret for at 
medlemmet betaler.  
 
Indstilling 
Det indstilles af FU at HB vedtager de reviderede retningslinjer for tilmeldinger i FDF. 
I forbindelse hermed sikrer ledelsen den fornødne kommunikation til FDFs kredse jf. advokatens 
anvisninger.  
 
HB vedtog de reviderede retningslinjer samt kommunikation herom. 
Bilaget er åbent. 
 
                        2.17 FDF Bryrup 

 
Underskrift af overenskomst ift kredsstart. 
 
FDF Bryrup er ny kreds i FDF. 
 
Indstilling 
Overenskomsten skal underskrives på vegne af FDFs hovedbestyrelse 
 
Overenskomsten blev underskrevet. 
Forbundskontoret processer. 
 
3. Faste punkter 

 

3.1 Ledelsesorientering 
 
Ledelsesorientering fra Generalsekretæren til HB.  
Der henvises til nyhedsmails udsendt i perioden.  
 
Iab. 
 

3.2 Referat fra seneste møde i forretningsudvalget 
 
Fremstilling af FU referat fra 24. april 2017.  
 
Iab. 
 

3.3 Næste møde 
 
Opsamling pa ̊ dette HB møde med nedslag pa ̊ emner i bilag og a ̊rshjulet mhp. næste HB møde.  
 
Der meldes ud inden 1. juni dage om augustmødet er aflyst.  
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3.4 Eventuelt 
• Jomsborg var glade for besøg i forbindelse med indvielse. 
• Der er samtalekort fra trosudvalget, hvis man er interesseret.  
• Ønske om status på Folkemøde pr. mail. 
• 1600 deltagere på VM – deltagerrekord, det er flot.  
• Fanget i historien/Historier om Danmark i juni – pressemeddelelse kommer ud i næste 

uge.  

 
	


