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Kommissorium for 
Følgegruppen vedr. Landsforbundet FDFs ejendomme 
FDF Friluftscenter Sletten og FDF Bycenter Rysensteen 

 
Udvalget arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs ambition. Udvalget er 
nedsat for perioden 2016-2017. 
 
Kommissorie inden for område 
Følgegruppen arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse og med baggrund i FDFs formål og 
ambition. Følgegruppen virker som faglig sparring i forhold til centerchefens opgaver og ansvar.  
 
Ud fra ejendommenes budget samt den vedtagne strategi arbejder følgegruppen med sparring og 
input til centerchefens arbejde. Det er således centerchefen der har ansvaret for driften af 
Landsforbundets ejendomme. Beslutninger der ligger udenfor budgetrammen samt 
ejendomsstrategien skal godkendes af hovedbestyrelsen. 
 
Områdestrategi formuleret af udvalget 
Udvalget udarbejder en ejendomsstrategi til godkendelse i HB. 
 
Opgaver 
 
Driftsopgaver  
Følgegruppen har følgende opgaver: 

• At være et forum for drøftelse af udvikling og drift. 
• At bistå med relevant sparring i forhold til den almindelige drift.  

 
Udviklingsopgaver  
Følgegruppen har følgende opgaver: 

• At udarbejde overordnet ejendomsstrategi for de to centre. Begge skal godkendes af 
hovedbestyrelsen. I første omgang prioriteres strategien for FDF Friluftscenter Sletten. 

• At udarbejde del-strategier for bygninger, faciliteter og aktiviteter. 
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• At være med til at sikre at ejendommene fortsat er et aktiv for FDF. 
 
Mål og forandringsperspektiver for udvalgets arbejde  
Mål  
Det er målet for følgegruppen: 

• At sikre relevant sparring til centerchefen. 
• At bidrage til at ejendomsstrategien realiseres udvikles. 
• At bidrage med nye idéer til den fortsatte udvikling af centrene. 
• At bidrage til driftsoptimering af ejendommene. 
• At etablere samarbejdsrelationer med eksterne partnere. Disse relationer skal understøtte 

ejendomsstrategien. 
 
Ressourcer 
a. Økonomi i kommissoriet 

Udgifter i forbindelse med arbejdet afholdes af ejendommenes budget.   
 

b. Beskrivelse af brugen af menneskelige ressourcer 
 
Følgegruppen sammensættes af personer med kompetencer indenfor ejendomsdrift i forhold til 
visionen og strategien for ejendommene. Der kan være repræsentanter fra hovedbestyrelsen i 
følgegruppen. Følegruppen kan suppleres med personer udenfor FDF med særlige kompetencer. 
Generalsekretæren og centerchefen indgår i følgegruppen. Følgegruppen har centerchefen som 
formand.  
 
Andet 
Hovedbestyrelsen modtager løbende afrapportering i ledelsesrapporten. 
 
Følgegruppen mødes fire gange årligt.  
 
 


