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Møde for: FDFs hovedbestyrelse 

 

Møde nr. HB #3, 2015  

Vært: Christiane Lyng Rosenkjaer 

 

Referent: Heidi Bak Nielsen 

 

Andagt: Morten Skrubbeltrang 

 

Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN: 

Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn), Allan Frank Walther (afw), Lars Pedersen (lp), 

Christian Skovsgaard Bjerre (csb), Per Albert Bergmann (pb), Amalie Kyndesen (amk), Anne Katrine Sylvest 

(aks), Kim Koch Rasmussen (kkr), Ejner Bank Andreasen (eba)  

 

LEDERGRUPPEN: 

Morten Skrubbeltrang (ms), Morten Frouvne Vincentz (mfv), Bitten Schjødt Kjær (bsk),  

 

STABEN: 

Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Nanna F 

Kjølholt (nfk), Anders Flensburg Trankjær (aft), Brian Karstensen (bk), Christiane Lyng Rosenkjær (clr), Simon 

Stagis (sst),  

 

AFBUD: 

Marianne Thisgaard (mt),  

 

Mødedato: 7.-10. Maj 2015  

 

Mødetid:  Tor 20.00 - lør 17.00.  

 

Sted: Belgien 

 

Beskrivelse: Dagsorden er tilgængelig på Leder.FDF.dk ugen op til mødet. Bilag til HB medlemmer tilstræbes lagt op i 

HB-gruppen ugen før. Der er afsat ca. 11,5 timers HB mødetid. 

 

Program: Torsdag 
21:00 Intro til Chiro og programmet 

 

Fredag 
08:00 Morgenmad 

08:45 Gåtur til Chiro hovedkontor 

09:00 Andagt 

09:15 Mødestart (2,45) 

12:00 Frokost 

13:00 Mødestart (2,5) 

15:30 Kaffe 

16:00 Møde (2) 

18:00 Aftensmad 

19:00 Møde (3) 

22:00 Møde slut 

 

Lørdag 
08:00 Morgenmad 

08:45 Gåtur til Chiro hovedkontor 

09:00 Oplæg v. Præsidenterne for Chiro 

11:00 Præsentation af FIMCAP 

12:00 Frokost 

13:00 Oplæg v. præsident for Chiro 

15:00 Kaffe 

15:30 HB-mødetid med bl.a. opsamling på input fra Chiro (1,5) 

17:00 Ud i byen – aften fri 

 

Søndag 

Hjemrejse  
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Intern orientering til HB 

 

 

Dagsorden, HB-MØDE, marts 2015 
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1. Protokol     

 
        

   

1.1 Referat fra sidste HB-møde O 5 MFV 

Referat fra seneste HB møde vedlagt som bilag. 

Behandles ikke. 

 

Iab 

 

   

1.2 Fastsættelse af dagsorden O 10 MS 

Eventuel optagelse af ekstra punkter.  

I tillæg hertil ligger et program for mødet med hhv. skoler og landsdele og fællesmøder. 

Kort koordination og forventningsafstemning på de fælles møder i løbet af lørdagen. 

 

Ekstra bilag der er kommet til efter udsendelse blev uddelt til HB på papir ved boarding CPH :-) 

Tilføjet  

 

2.15 HCT fonden 

4.5 Indtryk fra mødet med Chiro. 

   

   

1.3 Årshjul O 5 MFV 

HBs årshjul fremstilles i en opdateret version til orientering. 

 

Opfordring til at overskrifterne følger med ned – for at lette læsningen.  

 

   

1.4 Siden sidst O  10 MS 

General/formand har indledningsvist op til 10 minutter til et eller flere orienterende nedslag på de 

væsentligste sager, der har fyldt i FDF siden sidste HB møde. 

 

MS: Der sker meget lige nu – almindelig travlhed i kredsene, mellemlag hvor arbejdet med 

udviklingsmålene fylder meget på stabens skriveborde, strategisk niveau hvor der kigges på 

strukturer og strategisk planlægning. 

Folkeoplysningsvision sætter fokus på foreningsliv, nye initiativer giver nye perspektiver på 

foreningsdemokrati og –former.  

 

JKK: Vigtigt fokus: hvor skal vi have vores fokus i en tid med mange handlinger på mange 

niveauer. At holde fast i de initiativer, som kører – mens HB er begyndt at se fremad og tænke nyt.  
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2. HB-dagsorden    

    

2.1 Udviklingsmål 
 

   

2.1.1. Fællesskab og relationer – strategi 

Punktet er forberedt af arbejdsgruppen. 

IKN præsenterede nedslag i strategien.  

Vigtig pointe er, at vi tænker FDF-pædagogik/pædagogisk praksis på 3 niveauer:  

a. praktisk, b. didaktisk og c. teoretisk/værdimæssigt. 

BSK præsenterede inputs fra Viggo Ernst Thomsen.   

Vedr Børn-børn 

Indsatsområder:  

- Krav til børnene skal skrives eksplicit. 

- Det er uklart, hvad/hvem omverden er. Hvor er forældrene? Kan de tænkes ind i en 

handlingsplan? 

- Det organisatoriske virkemiddel mangler. 

- Det ligger i det Viggo kalder modulationsprincippet – at der sker en udvikling.  

Nu-situation: 

- Skolevirkeligheden med aldersopdeling vs. FDF hvor små og store har værdi af at arbejde 

sammen.  

Vedr. Børn-voksne 

- Kort bane eller lang bane – vi kan ikke vente til et potentielt langhåret forskningsprojekt er 

færdigt med at udbrede værktøjer.  

- Handlinger vil tale på tværs af punkter.  

- Ekstern finansiering skaber behov for at italesætte målgruppen for projektet som ”idebaserede 

organisationer”. 

- Udviklingsmålet hedder fra sommer 2016. Ro på! 

- Professionshøjskolerne løber i samme retning lige nu. Der er mulighed for at løbe med på en 

tendens her.  

Indsatsområder 

- Sprogligt historisk uheldigt med ”Verdens bedste”… 

Nu-situationen: 

- Italesæt vores voksne-leder-børn – som er unikt fx ift. spejderne. 

- OBS: Formulering omkring iværksættelse og implementering bør rettes til, så det passer til det 

pågældende udviklingsmål.  

- HB skal sende signal om, at udviklingsmålene er den retning, vi bevæger os i – processen skal 

styres. Udviklingsmålene skal huskes.  

Strategien er vedtaget med bemyndigelse til at arbejdsgruppen tilføjer de vedtagne pointer. 

En ny version sendes ud pr. mail af BSK.  

B 60 BSK 
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2.1.2 FDF i samarbejde – publikation 

Kort præsentation af materialet, der snart udgives. 

Se materialet i mappen baggrundsbilag. 

BSK præsenterer materialerne.  

- Hvad så når en kreds ønsker samarbejde med andre? 

- Obs på at mange ting lander på kredslederens bord.  

- Tænk bestyrelsen ind.  

- Opgaverne tænkes ud til LDL og lederskoler, seniorkurser. 

- Vi skal ikke lukke for samarbejde med andre, men vi understøtter ikke alle samarbejder. 

- Hvordan får vi det ud over bordet? En konkurrence?  

- Tænk kristendomsudvalget ind i kontakt omkring samarbejde med kirken.  

- Måske kan vi lære af Chiro – at sende gimmicks med ud og ikke ”kun” materialet. Husk 

evaluering – hvordan er det brugt og hvordan? 

- Husk at lave materialet for næste udviklingsmål layoutmæssigt magen til.  

 

O 10 BSK 

2.2 Evaluering af forløb vedr. U-mål B 30 MS 

HB evaluerer på den organisatoriske del af processerne vedr. udviklingsmålene. 

 

Replikker fra debatten:  

- Skal vi nødvendigvis have to nye mål hver gang? Når kredsene i mål med de mål, vi sætter, før vi 

tager hul på noget nyt? 

- Vigtigt med evaluering af organisationen, før vi tager hul på at sætte udviklingsmål.  

- Der mangler en vurdering af, hvad vi har af ressourcer i forhold til hvad vi vil. Desuden har vi 

lovet LM, at kredse/LD kan komme med udviklingsmål.  

- Kender vi ikke FDF bedre efter denne første proces? 

- LM blev mere reflekterende omkring kernen i FDF på foranledning af udviklingsmålene.  

- Ros til samarbejde mellem stab og HB.  

- Udvikling er en kontinuerlig proces. Man kan ikke slå ned og sige: vi starter herfra. Nogle kredse 

rammes af de nuværende udviklingsmål – andre har brug for et andet skub.  

- En analyse fra ledelsesgruppen var savnet på det tidspunkt sidste år, hvor der skulle formuleres 

mål.  

 

Hvor ligger den analytiske/strategiske opgave? Er det HB som folkevalgte eller staben med større 

kendskab til kredsvirkeligheden, som skal gå forrest i fastlæggelse af kursen for målsætningen? 

 

Forslag til at FU tager LP med og laver et forslag til en plan til fremlæggelse på HB-mødet i 
august. Forslag vedtaget 
 

   

2.3 Revidering af strategikoncept B 30 MS 

Der fremstilles et revideret strategikoncept hvor nogle af de oplevede knaster og/eller nye modeller og 

metoder er indarbejdet. 

 

s. 4: vision ændres til ambition.  

 

Strategikoncept blev vedtaget med den ovenstående ændring.  
 
 

   

2.4 HBs arbejdsform, Evaluering B 30 MS 

Midtvejsdebat af HBs arbejdsform. Bilaget udgør det vedtagne på HBjan15.  

Eventuelle ændringer hertil indarbejdes. 

Til dette punkt deltager HB og GS. 
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Punktet er ikke refereret  

2.5 HBs facebookgruppe, Evaluering B 30 IKN 

HBs bemanding og brug af facebookgruppen drøftes og sammenholdes generelt med HBs åbenhed. 

 

Punktet er ikke refereret 
 

   

2.6 LM2014 opgavestatus O 25 MS 

HB præsenteres for en oversigt over LM opgaver som HB har fået fra LM2014 frem mod LM2016. 

 

MS gennemgik opgavestatus.  

Iab. 

 

   

2.7 Økonomifølgegruppe O 25 AFW 

Mundtlig status til HB. 

 

AFW orienterede om følgegruppen.  

Tidsplanen er skredet for gruppens arbejde, fokus har været på afslutning af regnskabet.  

Gruppen mødes i løbet af weekenden og arbejder med gruppens arbejdsområder. 

 

   

2.8 Regnskaber 2014    

Som baggrundsbilag vedlægges mødenotat fra regnskabsmødet hvor hhv. intern og ekstern revisor 

deltog. 

   

2.8.1 FDFs årsrapport 2014 
Gennemgang og underskrift af regnskabet. 

 
Obs på forbundets udvalg.  

Her bruges væsentligt færre penge end budgetteret.  

 
Regnskabet blev godkendt og underskrevet. 
 

B 70 AFW 

    

2.8.2 HCT fonden 2014 
Gennemgang og underskrift af regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt og underskrevet. 
 

B 10 AFW 

    

2.8.3 Revisionsprotokollat 
Præsentation af revisionens regnskabsprotokollering. 

 
Protokollatet blev taget til efterretning. 
 

O 10 AFW 

    

2.9 Regnskabsopfølgning 1K-2015 
Gennemgang af 1K opfølgningen. Der er indarbejdet to nye forhold. Egen udnyttelsesgraden på 

ejendommene samt et helt nyt ark som indeholder FDFs medlemstal de seneste år/kvartaler. Selve 

udvælgelsen af indhold til denne medlemsstatistiske opfølgning afventer HBs FDF i tal gennemgang 

aug15. 

 

Det blanke ark ’medlemstal’ i regnskabsrapporten skyldes, at HB først på augustmødet drøfter 

hvilke medlemsdata, HB vælger at følge års/kvartalsvist. 

 

O 15 MFV 
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Orienteringen blev modtaget. 

    

2.10 Medlemstal O 15 MFV 

Præsentation af de aktuelle medlemstal samt oplisten af indholdskategorier / fokusområder i en kreds-

survey som gennemføres juni 2015 forud for opgørelsen ’FDF i tal’ aug15. 

 

MFV motiverede bilaget. 

 

HB indleverede en række yderligere ønsker: 

- om kredsene laver arbejde for numlinge.  

- om at kigge på lokalmiljøet i vurderingen af kredsen. 

- om at klarlægge, hvem der laver handlingsplaner for kredsen. 

- om at klarlægge sommerlejr-mønstre og vaner. 

 

Punktet tages på igen til august. 
 

   

2.11 Oplevelsesåret 2015 O 15 BSK 

Status på oplevelsesåret, mundtlig orientering. 

 

Styregruppen har forsøgt at få oplevelsesåret implementeret hos FDFs kurser. 

Oplevelsestræet er næste skridt.  

En konkurrence er under planlægning, baseret på #fdfoplevelser 

Kredse giver positiv respons på sommerlejræsken. 

 

Orienteringen blev modtaget. 
 

   

2.12 Carla O 15 MFV 

Mundtlig orientering til HB på Carlas udvikling 2010 til 2015. 

 

MFV orienterede HB om Carlas udvikling fra vedtagelsen LM06 til 2015.  

Både kontaktmodul og kontingentopkrævningstilbud bruges men kan bredes yderligere ud.  

Drøftelse omkring betaling for kontingentopkrævning. Kredsene betaler i dag kost-prisen, bør FDF 

støtte dette for at motivere flere hertil? 

 

Orienteringen blev modtaget. 
  

   

2.13 Ny hjemmeside 
O 30 MFV/

BK 

Orientering til HB med afledte konsekvenser af til og fravalg. Herunder økonomi, hhv. udviklingen/drift. 

Orientering om processen og leverandørvalg. 

MFV gennemgik bilaget omkring status på den nye hjemmeside. 

HB havde en drøftelse omkring frigivelse af den nye hjemmeside til deadline – uanset graden af 

parathed. Tidsplanen er presset. 

Debatforum på ny hjemmeside. Det er værd at italesætte forummet som videndelingsforum, da 

der er en værdi i fastholdelse af diskussioner/videndeling. 

 

Projektgruppen medtager dette i overvejelserne.  

 

HB godkendte budgetoverskridelse på 125.000 kr samt finansieringen af denne jf. bilag.  

HB godkendte indstilling om, at forretningsudvalget fik tilladelse til at indgå aftale med den 
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leverandør.  

 

2.14 Formand for legeudvalg B 5 MS 

Godkendelse af formand for legeudvalg. 

 

HB godkendte formand for legeudvalget. 
 

   

    

2.15 HCT Fonden     

Vi har modtaget en mail fra Silkeborg Højskole.  

Der er indkommet endnu en ansøgning til HTC fonden som glemte fristen i marts.  

 

HB bevilgede støtte på 10% af egenbetaling. 
 

   

3 Faste punkter    
    

3.1 Ledelsesrapport O 10 MS 

Generalsekretæren fremstiller en ledelsesrapport til HB til orientering. 

 
Iab. 

   

3.2 FU referat O 5 MFV 

Fremstilling af seneste FU referat. 

 

Spørgsmål til portrættet af HT, ellers Iab.  

 

   

3.3 Næste møde D 5 MFV 

Opsamling på dette HB møde med nedslag på emner i bilag årshjulet mhp næste HB møde. 

 

Intet nyt til dagsorden. 
 

   

3.4 Eventuelt D 5  

AFW: Den vedtagne låneomlægning er udrullet med hævet loft på 3 mill. 

EBA: Der er kommet en ny udgivelse af Tænkepauser. Der er 33 eksemplarer til HB og kontoret.  

BSK: Opfordring til at udbrede budskabet om de to familielejre. 

IKN: LL ift. HB – forvent ca. 20% af tiden går med HB-opgaver.  

 

   

 

 

 


