Kommissorium for
Projektgruppen vedr. bedre økonomi
for FDFs hovedkontor
Ansvar og opgave
Projektgruppen arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse og med baggrund i FDFs formål og ambition. Det er projektgruppens opgave at arbejde med det vedtagne forslag fra landsmødet i november 2020 om bedre økonomi for FDFs hovedkontor.
Hovedbestyrelsen ønsker et oplæg fra projektgruppen, der beskriver Rysensteens driftsøkonomi samt beskriver forskellige scenarier
for FDFs fremtidige hovedkontor med tilhørende faciliteter. Scenarierne beskrives indholdsmæssigt og økonomisk.
Projektgruppen fremlægger de forskellige scenarier for hovedbestyrelsen. Scenarierne udarbejdes efter forudgående grundige undersøgelser i samarbejde med et bredt funderet udvalg af frivillige fra
kredse, udvalg og HB.
Hovedbestyrelsen ønsker en åben proces i forhold til inddragelse,
referatgange, bilagsmateriale m.v.
Opgavebeskrivelse
Det er projektgruppens opgave at lave en grundig økonomisk og
værdimæssig analyse, der afdækker forskellige scenarier for, hvilke
behov FDFs hovedkontor samt tilhørende faciliteter skal opfylde.
Scenarierne beskrives med fordele og ulemper samt økonomiske
konsekvenser.
Projektgruppen skal
• udarbejde aktuelle analyser af Rysensteens driftsøkonomi, herunder realistiske scenarier for forbedring af denne.
• beskrive følgende scenarier (som minimum) med fordele/ulemper og økonomiske konsekvenser:
o Hvis landsforbundet driver lejrvirksomhed/værelsesudlejning i København.

Hvis landsforbundet driver et samlingssted for FDF på
nationalt plan og i København med muligheder for børneaktiviteter samt overnatning i mindre grad (og i den forbindelse beskrive omfang og indhold samt landsforbundets, FDF Landsdel 8 samt kredsene i Københavns rolle i
et evt. samlingssted.) I tillæg hertil beskrives også et scenarie, hvor samlingssted og hovedkontor er på adskilte
placeringer.
o Hvis landsforbundet driver et strategisk nationalt kraftcenter (og i den forbindelse beskrive omfang og indhold
samt landsforbundets, FDF Landsdel 8 samt kredsene i
Københavns rolle i et evt. kraftcenter).
beskrive og vurdere økonomi hvis landsforbundet bevarer Rysensteen som domicil.
beskrive og vurdere økonomi i forbindelse med eventuel afhændelse af Rysensteen (enten ved salg eller ved fuld udlejning/langtidsudlejning) og dermed anskaffelse af nyt domicil i
København. I tillæg hertil beskrives også et scenarie, hvor domicil er placeret udenfor København, fx i Jylland.
udarbejde en plan for løbende kommunikation om udvalgets arbejde.
o

•
•

•

Projektgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper.
Ressourcer
a. Økonomi
Udgifter i forbindelse med arbejdet afholdes af som udgangspunkt af Rysensteens budget.
b. Beskrivelse af brugen af menneskelige ressourcer
Projektgruppen sammensættes af personer med kompetencer
indenfor økonomi og ejendomsdrift i forhold til opgaven. Hovedbestyrelsen skal være repræsenteret i projektgruppen. Projektgruppen kan suppleres med personer udenfor FDF med særlige
kompetencer. Centerchefen indgår i projektgruppen.
Projektgruppen sammensættes således:
• FDFs værdier (1 person)
• Økonomi (1 person)
• Ejendomsdrift (1 person)
• Hovedbestyrelsen (2 personer) - formand
• Centerchefen (1 person)

Herudover ønskes én repræsentant for udvalg (som benytter
huset), én repræsentant for kredse (bredt set og som benytter
huset) samt husets inspektør tilknyttet projektgruppen. I forhold til repræsentanter for udvalg/kredse kan der være sammenfald i forhold til den faste repræsentation.
FDFs formand, kasserer og generalsekretæren står til rådighed
for arbejdet og kan deltage i projektgruppens møder.
Tidsplan
November 2020
Der nedsættes en lille arbejdsgruppe der udarbejder forslag til
kommissorium samt samler input fra forslagsstillere fra landsmødet.
Januar 2021
Hovedbestyrelsen godkender kommissorium for projektgruppen.
Februar 2021
Projektgruppen har sit første møde.
Juni 2021
Hovedbestyrelsen modtager status på projektgruppens arbejde.
August 2021
Projektgruppen fremlægger sit arbejde for hovedbestyrelsen.
Kommunikation
I udgangspunktet skal alle referater, oplæg m.v. fra projektgruppen
være åbne og tilgængelige internt i FDF. Projektgruppen skal udarbejde en plan for kommunikation af gruppens arbejde.
Andet
Projektgruppen nedlægges når den har fremlagt sin analyse i forbindelse med HB-mødet i august 2021.
/Vedtaget på HB-møde, 22.-23. januar 2021

