
 

 

FDF Landsdel 4 - Handlingsplanen for marts 2021 – 
februar  2023  
 
Handlingsplanen er den plan, som landsdelen styrer efter, og den 
danner samtidig udgangspunkt for samarbejdsaftalen med 
hovedbestyrelsen om det fælles arbejde de næste to år, samt 
hvordan forbundssekretæren skal bruge sin tid i landsdelen.  
 
Vi præsentere en handlingsplan, som med afsæt i FDFs strategi og 
udviklingsmålene, kan hjælpe landsdelsledelsen og være et 
styrings- og arbejdsredskab for landsdelens arbejde i perioden 
frem til landsdelsmødet i 2023. Udover udviklingsmålene, vil 
landsdelen også have fokus på kredse, ledere og landsdelens 
udvalg.  
 
Den nye Landsdelsledelse udarbejder efter Landsdelsmødet en 
strategi for hvordan de enkelte temaer i handlingsplanen kan 
komme i mål gennem konkrete handlinger. 

Børn og unge i naturen  
Landsdelen støtter fortsat op om arrangementer, der giver børn og 
unge  oplevelser i og med naturen. I landsdelen vil vi ger styrke de 
allerede eksisterende arrangementer, men også udvikle nye tiltag. 
Dette kan være:  

- Ungdomsweekend  
- PuTuPia  
- En udlandstur i 2023 eller 2024  

 
Flere nye FDF-kredse  
Hvis vi skal være flere i FDF, er det at åbne nye kredse et er 
midlerne.  Landsdelen vil arbejde for at understøtte etableringen af 
nye kredse  rundt omkring i landsdelen, hvor der er grobund for nye 
kredse. Der sæt tes ikke et mål for antallet af kredse, men LDL vil 
sammen med de ansatte arbejde for at identificere hvilke områder 
der er grobund for at  starte en ny kreds.  
 
 
Tiltrække og fastholde flere børn, unge og voksne 
Landsdelen støtter op om tiltag, som er med til at fastholde og 
tiltrække  flere til FDF. Derfor vil landsdelen arbejde med tiltag, der 
kan tiltrække og  fastholde flere medlemmer i FDF. Dette sker gen-
nem:   



 

 

- Seniorarbejde/senior-samvær i landsdelen  
- Uddannelse til seniorvæbnere/seniorer  
- Sing-in  

 
Kredsen  
Landsdelen vil fortsat arbejde med dette fokus, gennem 
eksempelvis:  

- Tættere kontakt mellem landsdel, netværk og kreds  
- Fastholdelse af kredsleder møderne til udvikling og 

inspiration.  
- Udvide landsdelens kasser og aktivitetstilbud til lån for 

kredse.  
- Styrket fokus på at udvikle sunde netværk i landsdelen, 

enten geografisk eller ud fra interesse.  
 
Ledere  
Landsdelen støtter op om lederne i landsdelen. Lederne i FDF 
Landsdel 4  yder et kæmpe stykke arbejde og bidrager til en 
landsdel i fortsat udvikling. Derfor vil landsdelen i den kommende 
periode fortsætte og igangsætte følgende tiltag for lederne:  

- Udvikle ‘Lederuddannelsen’, også med uddannelsestilbud til 
unge i  alderen 18-25 år.  

- Arbejde for at sikre og udvikle leder-sammenhold.  
- Arbejde for at landsdelens kasser afspejler ledernes behov.  
- Arbejde med kommunikationen i landsdelen i den 

kommende periode og styrke kommunikationen med den 
enkelte leder. 

  
Udvalg  
Landsdelen har en række super gode udvalg som laver fantastiske 
arrangementer og er med til at give kredsene nogle storslåede 
oplevelser. Derfor vil landsdelen styrke dette arbejde I den 
kommende periode, ved at arbejde med følgende:  

- Landsdelen vil være i tæt kontakt med udvalgene og sikre 
uddannelse og sparring til udvalgene.  

- Være bindeled mellem udvalg og kredse for at sikre et højt 
informationsniveau.  

- LDL sikre en større åbenhed omkring udvalgsarbejdet, 
hvordan man kan være med og bidrage.  


