
Forslag til Landsdelsmødet 

Forslag:1 

Fremtidssikring af arrangementet FDF og Spejderne i Tivoli 

Ordlyd: Landsdelsmødet forpligter landsdelsledelsen til at facilitere og sikre de 
overordnede strukturer til, at der kan afvikles en stor FDF og Spejderlejr i Tivoli 
Friheden i lige år i september.  

Motivation 

Historik 

Siden 2012 har FDF og Spejderne i Aarhus området lavet en stor lejr i Tivoli friheden. 
De fire gange arrangementet har været afholdt har det været en stor succes med 
mellem 1.500 og 2.100 deltagere med repræsentanter fra alle FDF og 
Spejderorganisationer og fra alle afkroge af landet.  

Siden 2012 har arrangementet været drevet under et koordinerende organ 
bestående af repræsentanter fra de regionale ledelser for de enkelte FDF- og 
spejdereorganisationer i og omkring Aarhus. Dette organ bliver i daglig tale kaldt 
Tværkorpsudvalget. Tværkorpsudvalgets rolle har været at stå for den overordnende 
facilitering og koordinering, blandt andet få nedsat en arrangementsledelse, hvor 
denne ledelse så har haft ansvaret for den konkrete planlægning og afvikling af selve 
arrangementet. Derudover over har en anden opgave for Tværkorpsudvalget været 
at sikre bred forankring i alle organisationer. 

De første to gange har denne konstruktion fungeret gnidningsfrit. Men i forbindelse 
med Tivoliarrangementerne 2016 og 2018 har de indbyrdes forskelle 
organisationerne i mellem med hensyn til, hvordan man organiserer store 
arrangementer og involvere frivillige været for store, hvilket har resultereret i, at der 
har været mange gnidninger, og hvor arrangementsledelsen har brugt meget tid og 
energi på at håndtere organisatoriske/politiske konflikter korpsene i mellem. 
Ressourcer, der i stedet burde være brugt på at sikre at udvalget trives og de dygtige 
frivillige dermed får optimale rammer for at skabe en stor oplevelse for mange 
FDF’ere og spejdere. 

FDF har leveret gennem alle årene 



Alle gange har det været FDF’ere, der har trukket det hel store læs ved arrangementet 
og dem der har taget ansvar for, at der overhovedet er kommet et arrangement i 2016 
og 2018. Ofte har dette været mere på trods end på grund af tværkorps udvalget. 

Derudover er vi i Landsdel 4 rigtige gode til styring af arrangement med en vis 
størrelse og kompleksitet. Eksempelvis Norgeturerne og Putopia i sommers. Hvor 
landsdeleledelsen har hele tiden har ageret kompetent og støttende styregruppe med 
klar bevisthed om deres rolle i forhold til de udførende udvalg. 

De ting lagt sammen gør, at Landsdel 4 vil være den helt rigtige organisationen til den 
overordnet styring af et arrangement som FDF og spejderne i Tivoli. Da vil kunne sikre 
nogle bedre rammer for de frivillige, der brænder for at lave Tivoliarrangementet. Da 
rollefordelingen, samarbejdsrelationer og retningen for arrangement dermed vil blive 
klare.  

En anden sidegevinst ved at lade Landsdel 4 stå for arrangementet er, at man kan 
tillade en meget større koordinering med Ungdomsweekenden og måske lige frem 
reklamere for det. Da det jo er den samme organisation, der står for begge 
arrangementer.  

Lyst og evne skal gå foran skjortefarve 

Det er ikke hensigten med forslaget, at arrangement kun skal være et rent FDF 
arrangement, hvor FDF sætter sig på det hele. Udad til vil det stadig være FDF og 
Spejderne, der er hovedbrandet og vil være børn i de forskellige korps. Og det er 
stadig hensigten, at alle der kan og vil bidrage i udvalget skal være velkommen. 
Skjortens farve skal ikke være afgørende for en plads i udvalget. Men derimod 
kompetencer og engagementet. 

Forslagsstillerne er opmærksom på, at forslaget kan medføre at det bliver 
vanskeligere at komme ud til spejderkorpsene med arrangementet. Men omvendt så 
er ejerskabet hos de øvrige organisationer til arrangementet med hensyn til at stille 
med udvalgskræfter i dag ikke overvældende. Dermed bør Landsdelsledelsen have 
det som særligt fokusområde, at sikre arrangementet bliver tilstrækkeligt udbredt i 
spejderkorpsene.  

Hvis du har spørgsmål til enten forslaget, arrangementet eller det tværkorpslige 
arbejde, så skriv til Jannik Toft Andersen jta@fdf.dk  

Forslagsstiller: FDF Aarhus Kajak 



Forslag 2 (Er kun relevant, hvis forslag 1 vedtages) 

Sikring af økonomisk buffer til forsvarlig opstart af FDF og Spejderne i 
2020 

Forslagets ordlyd: FDF Landsdel 4 trækker sig ud af det tværkorpslige udvalg i 
Aarhus. Samtidig giver Landsdelsmødet landsdelsledelsen mandat til at forhandle en 
løsning på plads med det resterende Tværkorpsudvalg, hvor der sørges for, at der 
følger tilstrækkelig med økonomiske midler til, at FDF og spejderne i Tivoli 2020 kan 
startes op uden at landsdelen løber en betydelig økonomisk risiko. 

Motivation: Gennem årerne har Tivoliarrangementet generet ret store overskud, så 
tværkorpskassen i dag har akkumuleret  en formue på godt 70.000 kr. Omvendt er 
det også et arrangement, der grundet sit deltagerantallet er meget økonomisk 
følsom for udsving. Bare en fejlkalkulation på ti kr. pr deltager kan betyde plus 
minus 20.000 kr. på bundlinjen. Dermed vil der også være et likviditetstræk før, der 
kommer indbetalinger af betydninger. 

Disse faktorer kræver en økonomisk buffer og da Tivoliarrangementet er 
Tværkorpsudvalgets eneste indtægtsgivende aktivitet er det kun ret og rimeligt, at 
størstedelen af pengene følger dem, der er ansvarlig for Tivoli. 

Tværkorpsudvalgets øvrige aktivitetsniveau kan heller ikke retfærdiggøre, at de har 
en stor kassebeholdning stående til 0,00 % i rente. 

Det skal understreges, at dette kun kan komme ved forhandling, da det ikke er 
beskrevet i tværkorpsudvalgets vedtægter. Hvis det ikke lykkes Landsdelsledelsen, 
at få forhandle tilstrækkelig buffer skal det overvejes om Landsdel 4, alligevel skal 
løfte Tivoli arrangementet.  

Hvis du har spørgsmål til forslaget så skriv til Jannik Toft Andersen jta@fdf.dk  

Forslagsstiller: FDF Aarhus Kajak 

Forslag 3 (Kun relevant hvis forslag 1 eller 2 falder) 

Farvel til tværkorpsudvalget  

Forslagets ordlyd: Landsdel 4 trækker sig fra Tværkorpsudvalget i Aarhus 

Motivation 



De indbyrdes forskelligheder mellem FDF og spejderdivisioner i Aarhus er 
efterhånden så store, at det vanskeliggør et frugtbart samarbejde omkring 
aktiviteter og arrangementer. Derfor er forslagsstillerne af den opfattelse, at FDF vil 
få mere ud af, at vi bruger tiden og energien uden for Tværkorpsudvalget.   

Hvis FDF landsdel 4 trækker sig ud af det tværkorpslige udvalg har FDF ret til at få en 
andel svarende til FDF i Aarhus Kommunes andel af medlemmerne af de 
uniformerede korps (forventeligt lige under 25 pct.) pr. 31 december 2018. Disse 
penge kan selvsagt gøre gavn andre steder i Landsdelen end blot i Aarhus.  

Landsdelsledelsen kan arbejde for en løser tilknytning, hvor vi måske invitere til 
hinandens arrangementer og eller bare får orienteringerne fra tværkorpsudvalget.   

Hvis du har spørgsmål til forslaget så skriv til Jannik Toft Andersen jta@fdf.dk  

Forslagsstiller: FDF Aarhus Kajak 

 

 


