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RAP/SS Ja  Debat/tema (D) 
x Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.11 HB-Møde: Januar 2021 

Ny tidsplan for Landslejr 2022 for HB og LLU 

RESUMÈ 

Det er en særlig situation at HB og LLU skal gøre sig overvejelser omkring corona og der-
med landslejrens virkelighed – og for at vi ikke alle bekymrer os og overvejer løsninger kon-
stant, så foreslår LLU at vi fastsætter en tidsplan for, hvornår vi ”holder øje” med corona 
og hvornår beslutninger i så fald træffes på landslejrens vegne. 
 
I sagsfremstillingen følger et forslag til en tidsplan for kalenderåret 2021, hvor forskellige 
gøremål skal behandles på HB-møder i henholdsvis januar, maj, august og november 2021. 
 
I kommissoriet tilføjes strategien efter formål og ambition, samt en opgave at: ”LLU skal 
lave konkrete initiativer der understøtter at vi sammen giver flere børn og unge et ståsted.” 
 
Udkast til dette er med i bilag 1 

INDSTILLING 

HB godkender justeret kommissorium samt tidsplanen for LLU og HBs fæl-
les opgaver og møder i kalenderåret 2021 
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SAGSFREMSTILLING 

Tidsplan for HB og LLU 
Tekst med rød og kursiv er til orientering og er ikke en del af HBs opgaver i tidsplanen. 

Januar 2021 
- Fastlæggelse af denne tidsplan for HB og LLUs fælles opgaver og fremtidige overvejelser 
omkring FDF Landslejr 2022. Blandt andet vurderes det, hvornår vi igen vil vurdere corona-
situationen. Ligeledes vurderes tidsplanen for budgetlægningen af landslejren. 
- Godkendelse af nyt kommisorium for landslejrudvalget 
 
April 2021: 
Opstart af udvalgsperioden på ny for alle udvalg. Det første LLU-møde. 

Maj 2021 
- Fælles mødetid for HB og LLU (Sletten) 
- Første behandling af landslejrens budget (budgettet godkendes endeligt i august 2021) 
- HB og LLU har en fælles debat om frivillighed og frivillighedskultur på landslejren (ud-
skudt fra tidligere pga. bl.a. corona) 
- HB og LLUs foreløbige beslutning og stillingtagen om FDF Landslejr 2022s virkelighed – 
sammen vurderer HB og LLU på ny corona-situationen og FDFs mulighed for at afholde 
landslejr i sommeren 2022, samt hvilke tiltag vi i givet fald vil sætte ind omkring (dialog 
med myndigheder, DUF, etc.) 
 
Maj-juli 2021: 
Kredsenes revurdering af forhåndstilmelding og holdleder. Første fællesmøde for alle for-
personer. Budgetlægning i alle udvalg. ”Ekspeditions Kick Off” i alle landsdele (uge 23). Klar-
gøring af landslejr-sæsonen og landslejrkursus. Landslejrchef ansat fra 1. august. 
 

August 2021 
- Vurdering af corona-situationen og landslejr (herunder et økonomisk perspektiv) 
- Godkendelse af budget og deltagerpris 
- Afstemme HBs rolle på Landslejrkursus (sept. 2021) 
 
 
September-Oktober 2021: 
Landslejrkursus. Igangsætning af landslejr-sæsonen. Udvalgsarbejde og -koordinering. 

November 2021 
- Mulighed for fælles drøftelser mellem HB og LLU på Midtvejsdebatten (fælles mødested) 

BILAG 

Vedlagt som bilag er  
1. Kommissorium for LLU 


