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Kære Landsmødedeltager

Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til 
FDFs landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand 
fra den 18.-20. november 2016. I denne publikation finder 
du dagsorden for landsmødet indeholdende beretning 
fra skoler, indkomne forslag fra kredse og landsdele samt 
hovedbestyrelsens egne forslag. Bagerst fra side 39 og 
frem findes et appendiks indeholdende tabeller med 
oversigt over forslagenes ordlyd på forslag indeholdende 
vedtægtsændringer. Du kan også finde alt materialet på 
landsmødets hjemmeside: FDF.dk/LM2016  

Bilagsmaterialer 
Sammen med dagsorden og bilag skal du også bruge 
landsmøde beretningen som er udsendt pr. mail i  
september måned til alle medlemmer over 18 år.  
Læs på FDF.dk: beretning

HB kandidater
Kandidater på valg til hovedbestyrelsen præsenteres 
igen i år på landsmødets hjemmeside ` Præsentation af 
kandidaterne

Deltageres tale- og stemmeret 
Deltager du som repræsentant for egen eller en anden 
kreds udstyres du på landsmødet med et stemmekort. 
Øvrige deltagere fra kredse og landsdele deltager som ob-
servatører og således uden tale- og stemmeret. Se mere 
på landsmøde siden om videregivelse af fuldmagt ifm. 
deltagelse på FDFs landsmøde ` fuldmagter 

Forretningsorden for landsmødet 
Hovedbestyrelsen fremsætter en forretningsorden for 
landsmødet i FDF. Forretningsorden skriftliggør det 
grundlag som dirigenterne arbejder ud fra ifm. ledelsen 
af FDFs landsmøde. 

Førstegangs-deltagere
Hvis det er første gang, du skal deltage på landsmødet, 
kan du glæde dig til en stor FDF-oplevelse. For at blive 
bedst muligt klædt på til landsmødet, kan du tage en 
snak med nogle ledere, der har været af sted før. 

Landsmødedebat i kredse og netværk 
Som landsmødedeltager har du en vigtig opgave allerede 
nu. Du bør være med til at sikre, at landsmødets emner 
bliver diskuteret på leder- og bestyrelsesmøder i kredsen 
samt på netværksmøder forud for landsmødet. Kun på 
den måde bliver debatten bred og åben. Tak om du vil 
hjælpe med dette.

Eget møde i landsdel eller netværk 
Ligesom de foregående år er der sat tid af til landsdele-
nes egne møder. Denne gang bliver det fredag aften fra 
kl. 22.45. Møderne planlægges og disponeres af netvær-
kene og landsdelene selv og er tiltænkt debat om f.eks. 
landsmødets emner i et mindre forum, men også som en 
lejlighed til at mødes med HB-medlemmer og -kandida-
ter. Bemærk at natmaden fredag aften starter kl. 23.30 og 
sker ude i / ved de respektive møder.

Giv et bidrag til FDFs internationale arbejde 
Vi håber I vil medvirke til at samle et flot bidrag sammen 
i kredsen hjemme og medbringe det på Landsmødet. 
Pengene går til FDFs internationale projekt Minglabar 
Myanmar. På forhånd tak.

Deltagerinformationer
Senest onsdag den 9. november vil du som landsmøde-
deltager kunne finde de praktiske oplysninger på FDF.dk/
LM2016 – du får besked pr. mail, når det ligger klar.

Vi glæder os meget til at se dig.

Med venlig hilsen  
Morten Frouvne Vincentz,  
FDFs Forbundskontor

http://fdf.dk/arrangementer/landsmoede/beretning-2016
http://fdf.dk/arrangementer/landsmoede/praesentation-af-kandidater-til-hb
http://fdf.dk/arrangementer/landsmoede/praesentation-af-kandidater-til-hb
http://fdf.dk/arrangementer/landsmoede/unnamed-1
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LANDSMØDEPROGRAM

Fredag
18.30 – 19.30 Ankomst og tjek-in
20.00 – 21.00 Åbningsgudstjeneste i Nyborg Kirke v. Simon Kangas Larsen og Morten Krogsgaard Holmriis
22.00 – 22.45 Landsmødet åbnes, godkendelse af forretningsorden
22.45  Møder i landsdelene 
23.45  Natmad i landsdelene for deltagere

Lørdag
7.00 – 8.30 Morgenmad
8.45  Morgenandagt i salen v. FDFs hovedbestyrelse
9.00 – 12.00 Landsmødet arbejder 
12.00  Frokost
13.30 – 15.00 Landsmødet arbejder
15.00 – 15.30 Kaffe
15.30 – 17.30 Landsmødet arbejder. 
18.00 – 19.30 Middag
19.30 – 21.00 Foredrag v. Lene Tanggaard, se præsentation herunder
21.00 – 21.45 Kaffe
21.45 – 23.00 Underholdning og andagt
23.00  Mulighed for natmad for egen regning

Søndag
7.00 – 8.30 Morgenmad
8.45  Morgenandagt i salen v. FDFs hovedbestyrelse
9.00 – 12.00 Landsmødet arbejder. Herunder valg til HB
12.00  Frokost. Underholdning ved FDF Landsorkester
13.00 – 16.00 Landsmødet arbejder
16.00  Landsmødet slut. 
16.30  Konstituerende hovedbestyrelsesmøde 

Foto Bo Ludvigsen, Christian Nesgaard, Thomas Heie Nielsen, Jacob Warrer, Frederik Andreas Jørgensen, Christian Barfoed Larsen, Rieke Poppe Grafisk tilrettelæg-

gelse Morten Haake

Lene Tanggaard
er professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg 
Universitet, hvor hun forsker i kreativitet og læring. Hun har udgivet bøger om krea-
tivitet og er forfatter til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter. 
Lene Tanggaard rådgiver organisationer og holder foredrag både nationalt og inter-
nationalt om kreativitet, innovation og læring. Desuden sidder hun i flere bestyrel-
ser. Lene Tanggaard har skrevet bestsellere, bl.a. ”I bad med Picasso – sådan bliver 
du mere kreativ” sammen med Christian Stadil og bogen: ”Opfindsomhed”.
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LANDSMØDEDAGSORDEN
0. Velkomst ved FDFs formand

1. Godkendelse af dirigenter

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden 
for landsmødet samt procedure for valg til hoved-
bestyrelsen

3. Hovedbestyrelsens beretning 2014-2016
Beretning udsendt per mail til alle ledere i september 2014. Find 
den her: FDF.dk/lm20

4. Orientering fra FDFs skoler

5. Økonomi

5.1. Landsforbundets regnskaber 2014 og 2015

5.2. Orientering og regnskaber 2014 og 2015 for 
55°Nord

5.3. Orientering om regnskaber for Holger og Carla 
Tornøes Fond 2014 og 2015

6. FDFs værdier
6.1. Forslag om nye værdier for FDF
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

6.2. Forslag om vedtægtsændring ift. FDFs værdier
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

7. FDFs udviklingsmål 2017-2019

7.1. Udviklingsmål 1 ’FDF i samarbejde’
 Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

7.2. Udviklingsmål 2 ‘Fællesskaber og  
relationer i FDF’
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

8. Forslag om at skabe tydelig sammenhæng 
 mellem profil, udtryk og identitet
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

9. Forslag om at indføre 15 års valgret i FDF
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse
 
10. Forslag om ungdomsrepræsentanternes  
rolle i landsdelsledelsen
Forslag stillet af landsdelsledelsen FDF Landsdel 6 

11. Forslag om at styrke ungdomsdemokratiet i FDF
Forslag stillet af landsdelsledelserne FDF Landsdel 1, 2 og 3

12. Forslag om udtalelser fra landsmødet
Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Hvalsø og FDF 
 Hedehusene

13. Forslag om kurser i FDF
Forslag stillet af kredsene i FDF Hedebo Netværk

14. Forslag om medlemskab af flere kredse
Forslag stillet af FDF Skovlunde, FDF Pederstrup, FDF 
Herlev og FDF Gevninge

15. Forslag om ændring af landsdelsledelsernes 
valgperiode og afholdelse af landsdelsmøde
Forslag stillet af landsdelsledelsen FDF Landsdel 5

16. Forslag om ændring af valg til  landsdelsledelser
Forslag stillet af Landsdelsledelsen FDF Landsdel 7 og 8
 
17. Forslag om øget fleksibilitet i landsdelenes 
arbejdsform
Forslag stillet af Landsdelsledelsen FDF Landsdel 7 og 8

18. Forslag om at lette adgang til  kanosejlads i FDF
Forslag stillet af FDF Skovlunde, FDF Pederstrup, FDF 
Herlev og FDF Gevninge

19. Forslag om grønt fokus for FDF
Forslag stillet af FDF F 7

20. Forslag om valg af FDF-skjold
Forslag stillet af Landsdelsledelsen FDF Landsdel 6

21. Forslag om at gøre 55˚NORD til FDFs foretrukne 
butik
Forslag stillet af FDF Vester Hassing

22. Forslag om at sikre virksomhedsoptimering  
af 55Nord
Forslag stillet af FDF Odense 12, FDF Odense 3 og FDF 
Odense Ansgar. 
 
23. Forslag om revidering af FDFs vedtægter
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse
 
24. Forslag om at forlænge forsøgsordning med 
kontingentfrihed for medlemmer på 0-4 år 
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

25. Forslag om budget for 2017-2018 
Herunder fastsættelse af kontingent for 2017-2018

26. Valg til FDFs Hovedbestyrelse 2016-2020 
Se kandidater på FDF.dk/lm20 

27. Valg af Landsforbundets interne revisor 

28. Eventuelt
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LANDSMØDEDAGSORDENEN - BILAGSOVERSIGT

Bilag til punkt 2: Forretningsorden for  
FDF langsmøde 2016

§ 1 åbning af landsmødet
1 Landsmødet åbnes af formanden for hovedbestyrel-

sen, som fremsætter forslag til valg af dirigenter. Jf. 
vedtægternes §15, 3 skal landsmødet ledes af en eller 
flere valgte dirigenter godkendt af landsmødet.

2 Såfremt landsmødet ikke fremkommer med andre for-
slag, anses den eller de af hovedbestyrelsen foreslåede 
kandidater som valgt.

3 dersom landsmødet fremsætter andre forslag, leder 
hovedbestyrelsen en afstemning om

 •  der skal vælges en eller flere kandidater og
 •  hvem af de foreslåede kandidater, der skal vælges.
 Såfremt der fremsættes ønske herom kan afstemnin-

gen ske skriftligt.

§ 2 Dirigenterne
1 Dirigenterne varetager ledelsen af landsmødet og afgør 

endeligt alle spørgsmål, der opstår i forbindelse her-
med.

2 Et forslag om mistillid til dirigenterne skal stilles til 
behandling og afstemning straks. Simpel stemmefler-
hed anvendes ved afstemning. Afstemningen ledes af 
formanden for hovedbestyrelsen.

§ 3 Referat
1 Landsmødet bliver refereret af forbundssekretærerne.
2 Der tages et beslutningsreferat indeholdende oplysnin-

ger om de enkelte forslag, som er blevet vedtaget eller 
er faldet. Endvidere refereres eventuelle ændringsfor-
slag.

3 Referatet sendes til alle kredse senest 4 uger efter 
landsmødet.

§ 4 Deltagere i landsmødet
1 Hvem der deltager i landsmødet med stemmeret og 

taleret er fastlagt i vedtægternes § 15, stk. 1.
2 Herudover deltager observatører fra kredse og med-

lemmer af forbundets udvalg, indbudte gæster samt 
landsmøde-medarbejdere. Observatører, gæster og 
landsmøde-medarbejdere har hverken tale- eller stem-
meret under landsmødet.

§ 5 Taleret
1 Deltagere med taleret skal udfylde sedlen ”Jeg ønsker 

ordet” og levere den til dirigentbordet. Sedlen skal 

udfyldes med dagsordenspunkt, fulde navn samt den 
enhed man repræsenterer (kreds eller landsdel, hoved-
bestyrelse). 

2 Talere bliver derefter kaldt op i rækkefølge.
3 Alle deltagere med taleret kan bede om ordet til forret-

ningsordenen. Den, der beder herom, skal straks have 
ordet før øvrige indtegnede på talerlisten.

§ 6 Beslutninger
1 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 

Dog kræver visse ændringer i vedtægterne 2/3 af de 
afgivne stemmer. Dette er beskrevet i vedtægternes § 
15, stk. 4.

2 Forhold omkring skriftlig afstemning er beskrevet i 
vedtægternes § 15, stk. 4.

3 Forhold omkring vedtagelse af udtalelser fra landsmø-
det kræver 2/3 af de afgivne stemmer og er nærmere 
beskrevet i vedtægternes § 15, stk. 2.

4 Kun for og imod stemmer tæller med i landsmødets 
beslutninger. Hvis man hverken stemmer ja eller nej til 
et forslag, betragtes det som ikke at stemme. 

5 Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigen-
terne sammen med oplysning om forslagsstillers navn 
samt den enhed man repræsenterer (kreds eller lands-
del, hovedbestyrelse). 

6 Ved afstemninger omkring flere ændringsforslag vur-
derer dirigenterne ændringsforslagenes indbyrdes stil-
ling og prioriterer afstemningen herefter, Der kan være 
tale om følgende typer ændringsforslag og dermed 
prioritering i forhold til afstemningen:

 ` Sideordnede ændringsforslag - de kan begge 
vælges (en skjorte kan godt både få en ny strop 
og en anden lomme, eksempelvis).

 ` Eskalerende ændringsforslag - her stemmes 
om det mest vidtgående først. Bliver det vedta-
get, falder de andre. Falder forslaget stemmes 
der om det næstmest vidtgående forslag og så 
videre (en skjorte kan ikke både have en mærke-
plade, og ikke have en mærkeplade på ærmet) .

 Når alle ændringsforslag er behandlet stemmes der 
om det samlede forslag inklusiv eventuelt vedtagne 
ændringsforslag.

7 Dirigenterne kan vælge at gøre brug af vejledende 
afstemninger som en del af tilrettelæggelsen af lands-
mødets behandling af et forslag. 

8 Der er udnævnt en række stemmetællere, der hver skal 
tælle stemmer for et mindre antal borde, hvis behovet 
opstår. Optælling af stemmer sker ved håndsopræk-
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ning af de udleverede stemmekort.
9 Ved optælling af skriftlige stemmer og ved valg til 

hovedbestyrelsen tæller medarbejdere fra forbunds-
kontoret samt en af dirigenterne de afgivne stemmer 
op. Landsmødet kan således fortsætte under stemme-
optællingen.

10 Stemmesedlerne indsamles af stemmetællerne og afle-
veres til forbundskontorets ansatte.

§ 7 Valg til hovedbestyrelsen
1 Valget til hovedbestyrelsen sker jf. vedtægternes § 14, 

stk. 2.
2 Efter optælling efter første valgrunde meddeles nav-

nene på de valgte med afgivne stemmetal. 
3 Efter optælling efter anden valgrunde meddeles nav-

nene på de valgte med afgivne stemmetal. Navnene på 
ikke valgte meddeles ligeledes, dog ikke med afgivne 
stemmetal. 

§ 8 Vedtagelse af forretningsorden
1. Vedtagelse af forretningsorden er det første punkt på 

landsmødets dagsorden efter åbningen og valget af 
dirigenter.

2. Ændringer af forretningsordenen fremsættes i forbin-
delse med behandlingen af denne og vedtages med 
simpel stemmeflerhed.

Bilag til punkt 3: Hovedbestyrelsens 
 beretning 2014-2016
Beretning udsendt per mail til alle ledere i september 
2014. Find den her: FDF.dk/lm2016 

Bilag til punkt 4: Orientering fra skolerne

Orientering fra Silkeborg Højskole

Det er et privilegium at få lov til - sammen med unge 
mennesker - at tumle med vores individuelle og fælles 
udfordringer og dannelse. Hvad vil det sige at være mig, 
og hvad vil det sige at være et os?

Lange kurser
Vi har på Silkeborg Højskole de seneste to år været op-
taget af at øge elevtallet og forsat at udvikle skolens fag, 
rejser og faciliteter. I skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 
har vi haft flotte elevtal med en stigning på mere end 
20%. Det giver os ro og økonomi til ikke blot at træde 
vande, men også til fortsat at udvikle højskolens rammer 
og indhold.

Nye fag
Vi er en almen højskole, og det betyder, at vi har et bredt 
udbud af fag og ønsker at tiltrække unge med forskellig 
baggrund og uddannelser. Derfor udvikler vi hele tiden 
nye fag: Social entreprenør, Ølbrygning, Det utilstrække-
lige selv, Karate, LydLab, Mountainbike, Grafik og Dansk 
kultur. 
De seneste par år har vi haft en målsætning om, at 10% af 
et elevhold har flygtningebaggrund, for at vi som høj-
skole kan bidrage til den store opgave, det er at integrere 
flygtninge i det danske samfund. Det er en udfordring 
men også en gave, at unge danske højskoleelever får før-
stehåndsberetninger fra mennesker, der har måttet flygte 
og forlade deres hjem og nu skal forsøge at finde sig til 
rette i deres nye land.

Nye rejser
Rejser betyder meget på Silkeborg Højskole. Vi vil gerne 
inspirere, udfordre og give eleverne en øjenåbner med 
vores anderledes rejsemål. Det skal ikke blot være en 
turisttur - vi vil bag om kulturen og skabe relationer til 
andre unge. Det kræver, at vi fortsat udvikler indhol-
det i vores rejser - og derfor er nye rejsemål som Israel 
og Palæstina, Iran, Japan, Indien og Cuba kommet til i 
2016/2017. 
Dertil tilbyder vi også en rejse rundt i dét Danmark, som 
man normalt ikke møder - for møder med mennesker og 
subkulturer findes også lige uden for vores hoveddør. 
Ved at tilbyde forskellige rejser i forskellige prisklasser, 
holder vi fast i, at Silkeborg Højskole er for alle - både 
dem, der har råd til store rejser og dem, der blot vil på 
højskole.

Rødder i FDF og det folkekirkelige
Vi tager i den kommende tid fat på en ny strategi for 
Silkeborg Højskole. Det gør vi med det udgangspunkt, at 
vi har rødder i FDF, en frivillighedskultur og et kristent 
menneskesyn, som siger at mennesket har værdi i sig 
selv - ikke på grund af det, vi gør eller ikke gør, men blot 
fordi vi er. Højskolen skal være et frirum, hvor livet ikke 
handler om nytte og perfektion, kompetencer og karak-
terer. Det vil vi holde fast i og tage udgangspunkt i, når vi 
tegner stregerne for, hvor Silkeborg Højskole skal bevæge 
sig hen.

Er højskolen flødeskum eller rugbrød?
Silkeborg Højskoles motto er ”at tænke selv med tanke 
for andre”. Nogle ser højskolerne som det ekstra fløde-
skum i uddannelsessystemet, men vi ser højskolernes 
opgave som rugbrød, fordi den personlige dannelse og 
dannelsen til det fælles, som skabes på en højskole, er 
noget, der kan give unge et ståsted i livet. Det er vigtigt 
med rugekasser, hvor unge kan udvide deres udsyn og 

http://fdf.dk/arrangementer/landsmoede
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tænke med på, hvad det vil sige at være menneske og 
samfund. Et sådant sted er og skal Silkeborg Højskole 
være.

Vi vil godt sige tak til FDF for at være et værdimæssigt 
anker og en god samarbejdspartner i at danne unge men-
nesker og medborgere.

Jacob Zakarias Eyermann
Forstander

Orientering fra  
Kongeådalens Efterskole

”Kongeådalens Efterskole giver efterskoleelever et stå-
sted at møde verden fra”

På Kongeådalens Efterskole tager ståstedet udgangs-
punkt i tre ben: En solid faglig undervisning, at eleverne 
tager aktiv del i skolens praktiske opgaver og at de får 
en oplevelse af at være en del af fællesskabet. Ståstedet 
hviler på troen og samtalen om de store spørgsmål i livet. 
I dagliglivet møder eleverne troen, fortalt og oplevet med 
voksne, der tør stå mål med elevernes nysgerrighed.

Solid faglig undervisning
Den faglige undervisning er niveaudelt, så eleverne op-
lever, at de vokser med udgangspunkt i deres faglige ni-
veau. Undervisningen peger frem mod folkeskolens prø-
ver i 9. og 10. klasse. Den faglige undervisning suppleres 
af linje- og valgfag. Vi tilbyder linjefag i Medie, Friluftsliv, 
Unge i front, Kunst & Design, Musik, Teater, Håndværk 
og Landbrug. Unge i front er et nyt fag og sigter imod at 
udvikle eleverne som foreningsleder. Undervisningen er 
en god blanding af teori og praksis - ofte vil vi inddrage 
teorien i forbindelse med praktiske opgaver og øvelser. Vi 
har fokus på, at elevernes kommer til at arrangere ople-
velser og udvikling for andre børn og unge. Med unge i 
front vil vi udvikle og styrke de unge, så de i fremtiden 
har lyst til at være frivillige foreningsledere. 

Praktiske opgaver
Den praktiske dimension giver oplevelser og en god 
ballast. Eleverne deltager i alt fra hækklipning, over 
rengøring og madlavning, til at stille stole klar til foræld-
redagen.  I køkkenet møder eleverne en voksen, der både 
har tid og rum til at forklare om glutennet i bolledejen, 
give gode råd om hygiejne og spørge til weekendoplevel-
ser. Eleverne oplever, at de lykkes med at skabe kernen i 
vores måltidsfællesskab i spisesalen. 

Fællesskab
Vores fællesskab finder sin styrke i vores forskellighed og 
samtidig vores lighed. Her lægger vi vægt på, at vi ikke 
alle er ens. Vi er lige meget værd, lige meget om man er 
god til at køre traktor, skrive dansk stil eller synge. Alle 
bidrager dermed med ”dem som de er”, til oplevelsen 
af at vi sammen kan mere end alene. Ligheden opleves 
i livets store spørgsmål - at vi alle er mennesker - med 
usikkerhed, begejstring, lyst, bekymringer, dumheder og 
glæder.

Efterskolelandskabet
I de seneste år er efterskolelandskabet ændret, mange 
skoler har fået en entydig profil, og samtidig er skolerne 
blevet større. Vi tror fortsat på, at en mindre skole giver 
et særligt rum, hvor eleverne kan udvikle sig i mødet 
med voksne, der har noget på hjertet. At en bred skole 
med rum til forskellighed giver den enkelte en oplevelse 
af at kunne være, lige præcis som de er. Vi er dog udfor-
dret på elevtilgang og vil i de kommende år fortsat skulle 
arbejde målrettet på at være en skole til tiden og i tiden. 

Samarbejde med FDF
I foråret 2015 blev vores bagland udvidet fra ”det gamle 
Lillebælt distrikt” til at omfatte hele FDF landsdel 6. 
Vi glæder os over, at hele Landsdel 6 ønsker at stå bag 
skolen.
Vi har igennem året en række aktiviteter, hvor vi invite-
rer FDF indenfor. Vi har aktiviteter for de fleste alders-
grupper fra puslinge-tumlingedag til Seniorfestival. Vi 
er glade for vores samarbejde både lokalt og nationalt. 
Igennem samarbejdet og mødet med FDF får vi mulighed 
for at spejle os i skolens bagland.

Tina Mätzke Knudsen
Forstander

Orientering fra  
Midtsjællands Efterskole

Som elev på Midtsjællands Efterskole mødes man af en 
bred, almendannende efterskole, der har fokus på de 
gode relationer; ung og ung imellem og unge og voksne 
imellem. Vi arbejder hver dag på – udover at give ele-
verne almene færdigheder, kundskaber og oplevelser – at 
forkynde kristendom ind i de unges aktuelle situation, 
således at de får mod, styrke og kræfter til at leve som 
ansvarlige og velorienterede i hverdagen. 

Skolen er godt og bredt søgt, og vi har ventelister for de 
kommende årgange. En del af eleverne kommer fra vores 
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bagland, dvs. FDF og KFUM og KFUK, men hovedparten 
kommer fra mere eller mindre kirkefremmede hjem. For 
nogles vedkommende er det altså første gang, at de mø-
der et kristent værdigrundlag og bl.a. FDF som organisa-
tion. 
Tilstrømningen af elever med baggrund i FDF er stigen-
de. Mund-til-mund-metoden er vores primære rekrutte-
ringskilde, og effekten af, at vi i 2011 formelt blev en del 
af FDF, sætter nu sit klare præg på optaget af elever. Vi 
har altid haft en gruppe af elever med tilknytning til FDF. 
Det nye er, at denne grupper er voksende. Det er en god 
ide at besøge skolen i god tid for at blive skrevet op, da 
det er ærgerligt, når vi må sætte elever fra baglandet på 
venteliste. 

På sommerens landslejr havde vi en god flok elever af 
sted. Vores primære opgave var på den store scenen i 
forbindelse med lejrbål og gudstjeneste, men også liv i 
SeniorCity. I løbet af et skoleår har vi adskillige arrange-
menter i regi af FDF. Der er således forskellige kredse og 
landsforbundsudvalg, der bruger skolen, ligesom vi har 
haft Sing-In, formøder til landslejr og andre arrangemen-
ter. 

Vi har 113 elever i 9. og 10. klasse. Skolens fagudbud 
falder indenfor følgende felter; udover de klassiske sko-
lefag: Musik og teater, Værkstedsfag, Friluftsliv/Natur-
sport/idræt, Verdensborgerfag – internationalt fag med 
bl.a. en rejse til Betlehem. Sidstnævnte er et samarbejde 
mellem os, KFUM og KFUK i Betlehem, samt Folkekir-
kens Nødhjælp.  

Christian Hougaard-Jacobsen
Forstander

Orientering fra Hardsyssel Efterskole

FDF har stor betydning for Hardsyssel Efterskole. Skolen 
er oprettet at FDF, og vi nyder godt af et stadig tættere 
samarbejde mellem skole, landsforbund, landsdele, net-
værk og kredse. 

Vi er glade og stolte over at være en del af arbejdet i 
FDF hvor vi sammen giver unge et ståsted med klare 
pejlemærker. Og Hardsyssel Efterskole står selv solidt 
i landskabet. Vi oplever god søgning og kan mærke at 
stadig flere unge med rod i FDF vælger skolen. Vores 
linjer Outdoor, Musik, Film og Sport tiltrækker bredt og 
fra hele landet.

I dette skoleår har vi 120 elever og er dermed så godt som 
fyldt op. 

Med et klart værdigrundlag samt fortsat udvikling af sko-
lens linjer og faglighed er vi sikre på, at vi er godt rustet 
til fremtiden.
Vi styrker også samarbejdet med baglandet i FDF yder-
ligere. Vi har i år ansat hele fem giv-et-år-medarbejdere, 
GEÅ’er, som alle er superdygtige FDFere eller KFUM-
Spejdere.
De unge GEÅ’er er med helt i front, når vi arrangerer Bør-
nefestival, BØF, for puslinge og tumlinge, Bål & Ballade 
for pilte og seniorvæbnerkursus i påsken på Hardsyssel. 
Arrangementer, som hvert år tiltrækker flere hundrede 
børn og unge og deres ledere. Vi danner også rammen for 
den velbesøgte lederskole i FDF Landsdel 3 hvert år.

Hertil kommer, at kredse og netværk kan ”bestille” et 
møde for væbnere i kredsen, hvor Giv-et-år-medarbej-
derne rykker ud og tager fra. Forstanderen kommer også 
meget gerne på besøg til et ledermøde.

Endelig deltager Giv-et-år-medarbejderne fra Hardsyssel 
som hjælpere ved forskellige arrangementer rundt om i 
FDF og hos KFUM-Spejderne, som vi også er glade for at 
samarbejde med.

I år var 25 elever fra Hardsyssel med på FDFs Landslejr 
og fik en fantastisk oplevelse i Seniorcity. På landslejrens 
torv gav vi i samarbejde med de øvrige FDFterskoler rig-
tig mange børn og unge en god klatretur, og vi oplevede 
stor interesse for at høre mere om skolerne.

Tak for fortsat godt samarbejde.

Rolf Sanderhoff
Forstander

Orientering fra Pederstrup Efterskole

”Det er ikke nemt at tage problemerne ét af gangen, når de 
nægter at stille op på række!” 
Sådan har det seneste år være for medarbejdere, ledelse 
og bestyrelse på Pederstrup Efterskole. 
Vi har haft mange tunge udfordringer at arbejde med og 
det har kaldt på, at alle har måtte tage ansvar og løfte 
opgaver, som egentligt ikke var deres, og det er gjort til 
alles tilfredshed. 
Der har været en del udskiftning i lærerstaben hen over 
året, elevtallet har været vigende og i april 2016 valgte 
bestyrelsen øjeblikkeligt at stoppe samarbejdet med 



 DAGSORDEN              9

daværende forstander Dennis Hansen. Forretningsfører 
Søren Bo Hansen blev ved den lejlighed konstitueret som 
forstander for efterskolen. 
Efter et langt og grundigt ansættelsesforløb er det derfor 
en glad og forventningsfuld bestyrelse, der 1. november 
2016 kan byde velkommen til Ole Therkildsen, som ny 
forstander for Pederstrup Efterskole. Ole kommer fra en 
stilling som socialcenterleder i Rudersdal Kommune. 
Skoleåret 2015/2016 blev sluttet godt af, idet alle skolens 
medarbejdere tog fat, bakkede op og arbejdede med på, 
at eleverne fik en fin afslutning på deres efterskoletid. 
Sommerferien er blevet brugt på at få indrettet og møb-
leret et ekstra undervisningslokale, som stod klart ved 
skoleårets begyndelse. 
Bestyrelsen vedtog i foråret at indkøbe nye møbler til 
fællesarealer for elever og medarbejdere og der er kom-
met nye flotte møbler i kantinen, hyggestuen og på sove-
gangene. Lærerværelset har også fået en overhaling og 
står nu fint, nymalet og med nye borde og stole. 
Det hele er med til at gøre Pederstrup Efterskole mere at-
traktivt for elever og medarbejdere at være i. 
Pederstrup Efterskole har oplevet nedgang i elevtallet i 
forhold til skoleåret 2015/2016. Efterskolen kan huse 62 
elever, men i indeværende skoleår, er der kun indskrevet 

45 elever. Det er klart et af de væsentligste fokusområder 
for den nye forstander, sammen med skolens bestyrelse 
og medarbejdere, at rette arbejdsindsatsen mod at få det 
ændret. 
I løbet af skoleåret blev det klart for os, at vi skulle bruge 
alle vores kræfter på at skabe trygge rammer for skolens 
elever. Vi valgte derfor, at vi ikke havde tilstrækkeligt 
overskud til at kunne deltage i Landslejren 2016. Det er 
selvsagt ikke den letteste beslutning at træffe, men det 
var den rigtigste beslutning at træffe, alt taget i betragt-
ning. 
Bestyrelse og medarbejdere ser nu frem til, at vi samme 
med Ole skal i gang med at sætte mål og retning for en 
sund og gennemtænkt udvikling af Pederstrup Efter-
skole. Vi går alle en meget spændende, arbejdskrævende 
og travl tid i møde med at få Pederstrup Efterskole stabilt 
på kursen igen. 
Hold godt øje med os, vi får brug for alle jeres gode tan-
ker!! 
De bedste efterskolehilsner 

Søren Bo Hansen 
Konstitueret forstander. 
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Bilag til punkt 5: Økonomi

5.1: Landsforbundets regnskaber 2014 og 2015
Reviderede regnskaber findes på FDFs hjemmeside under 
forbundsøkonomi

5.2: Orientering og regnskaberne 2014 og 2015 for 
55°NORD  

5.3: Orientering om regnskab for Holger og Carla 
Tornøes Fond 2014 og 2015
Reviderede regnskaber findes på FDFs hjemmeside under 
forbundsøkonomi

Bilag til punkt 6: FDFs værdier
6.1: Forslag om nye værdier for FDF
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

Indledning
På landsmødet i 2014 blev det vedtaget, at ”for at skabe 
klar sammenhæng mellem formål, ambition og værdig-
rundlag, forpligtes hovedbestyrelsen til, frem mod lands-
mødet 2016, at komme med et oplæg til et sæt nyformu-
lerede værdier”. Dette arbejde har været igangsat, og 

hovedbestyrelsen fremlægger hermed forslag til nyfor-
mulering i FDFs værdier.

Forslagets ordlyd

FDFs værdier
I FDF møder vi børn og unge med evangeliet om Jesus 
Kristus, fordi vi tror på, at børn og unge har brug for et 
ståsted i livet. Vi mener, at kristendommen er det bedste 
udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre 
mennesker. Gennem vores formål, aktiviteter og men-
neskesyn viser vi, at ethvert menneske er værdifuldt, og 
at alle har noget at bidrage med. I FDF handler det ikke 
om at blive til noget, men om at blive til nogen. FDF giver 
børn og unge et ståsted baseret på relationer, tro, leg og 
samfundsengagement.

Relationer
FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og 
vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte

I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med 
værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver vi 
hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og 
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lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte 
det forpligtende fællesskab. FDF er et frirum fyldt med 
læring og dannelse, hvor der plads til at være, helt enkelt 
være til. Her kan man prøve sig selv af og finde ud af, at 
man duer til noget. Relationer i FDF betyder, at frivillige 
ledere tager ansvar for mødet og har blik for fællesska-
bet. I FDF har det værdi, at lederen sætter sig selv i spil i 
mødet med børn og unge. 
 
Tro
FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i 
livet, på et folkekirkeligt grundlag

I FDF tror vi på, at mennesker har brug for at kende deres 
ståsted i mødet med en mangfoldig verden. I FDF har 
børn, unge og voksne et sted, hvor de sammen kan tale 
om tro og tvivl, uden at svaret er givet på forhånd. Her 
møder børn og unge voksne, der tør sætte deres egen tro 
i spil og er klar til at fortælle om Gud og lytte til andres 
erfaringer. Tro i FDF betyder, at vi gør kristendommen 
konkret og vedkommende gennem fortællinger og leg, 
sang og musik, samtale og handling. Vi gør dørtrinnet til 
folkekirken lavere og minder samtidig folkekirken om 
ansvaret for børn og unge.

Leg
I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordrin-
ger lærer at indgå i forpligtende fællesskaber

I FDF tror vi på, at leg fremmer vigtige egenskaber som 
nysgerrighed, kreativitet, mod, fantasi, respekt, glæde, 
spontanitet og ansvar. Egenskaber, vi har brug for som 
mennesker, men som ikke kan måles på en skala. I FDF 
leger vi os til færdigheder – i friluftsliv, når vi spiller mu-
sik, eller når vi konkurrerer mod hinanden for sjov og for 
at prøve os selv af. I FDF arbejder vi for, at børn oplever 
legens frie væsen, hvor vi leger på tværs af alder og gen-
nem legen etablerer et fællesskab. Leg i FDF betyder, at 
voksne tager del i legen og leger med - bare fordi det er 
sjovt.

Samfundsengagement
FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende med-
borgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i

I FDF tror vi på, at verden har brug for mennesker, der 
tager del i og ikke blot iagttager livet. Børn og unge in-
spireres til at anvende jordens ressourcer intelligent og 
bæredygtigt. FDF bidrager til demokratisk dannelse, når 
børn og unge får medindflydelse og ansvar, der udvikler 
deres selvstændighed og engagement. Samfundsengage-
ment i FDF betyder, at der er kort vej til handling, også 

hvis man er ung og har en god ide. Som frivillige arbejder 
vi for at gøre en forskel for andre, både i det nære, når vi 
bidrager lokalt, og når vi gennem internationalt samar-
bejde får et større udsyn.

Motivation
FDFs ambition om at give børn og unge et ståsted at 
møde verden fra er meget værdibåret. Dermed er det 
også tydeligt, at for at skabe sammenhæng mellem for-
mål, ambition og værdigrundlag skal der udarbejdes et 
sæt nyformulerede værdier med udgangspunkt i ambi-
tionen. Behovet er at vedtage noget, der skaber sammen-
hæng mellem formål, ambition og værdier. 

Med forslaget til FDFs værdier er der skabt sammen-
hæng. Værdierne udfolder ambitionen og bygger bro mel-
lem formål og ambition. Det udfoldes, hvad de enkelte 
pinde i ambitionen består af og hvordan det kommer til 
udtryk, og der sættes lidt flere ord på det fundament, 
som FDF står på. FDFs værdier indledes med formålet, og 
hele teksten fra ambitionen er skrevet med ind. Såle-
des bliver sammenhængen mellem formål, ambition og 
værdier tydeliggjort. Formål, ambition og FDFs værdier 
er FDFs grundlag og fortæller samlet set, hvorfor vi er til, 
hvad der er vores opgave, og hvilket fundament vi står på.
De enkelte værdier fra det nuværende værdigrundlag er 
i høj grad skrevet ind i forslaget til FDFs værdier. Dette 
er helt bevidst, idet opgaven fra sidste landsmøde netop 
lød på at skabe sammenhæng og ikke finde nye værdier 
eller et andet fundament, som FDF skal stå på. FDF står 
på samme værdier i dag som tidligere, det er de samme 
kvaliteter og idealer, der gør sig gældende nu som før. 
Det er stadig formål og ambition, der skal være det, der 
kendes og giver retning for alle ledere i FDF. Men for 
f.eks. kredsledere, der skal holde ledersamtaler, kursus-
instruktører, der planlægger kursus eller udvalgsfolk, der 
sidder og arbejder med forskellige pinde i ambitionen, 
er FDFs værdier med til at sætte flere ord på det, som vi 
synes er helt centralt og afgørende i FDF. 

Bilag til punkt 6.2: Forslag om vedtægts-
ændring ift. FDFs værdier
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

Indledning
FDFs nuværende værdigrundlag er at finde i FDFs ved-
tægter. FDFs ambition er ikke i vedtægterne, og det er 
hovedbestyrelsens forslag, at FDFs værdier ikke står i 
vedtægterne, men er vedtaget af landsmødet. Dermed 
er det kun FDFs formål, der er at finde i vedtægter, mens 
ambition og FDFs værdier er beslutninger vedtaget af 
landsmødet. 
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Motivation
FDFs nuværende værdigrundlag blev vedtaget på lands-
mødet i 1998 i forbindelse med vedtagelsen af FDFs 
arbejdsplan 1999 – 2002 Fast forankring – Fælles foran-
dring. I de første år var værdigrundlaget ikke at finde i 
vedtægterne, men på landsmødet i 2004 blev de indført 
som § 3. Der var ikke nogen debat omkring indførelsen i 
vedtægterne, der blev vedtaget i forbindelse med øvrige 
vedtægtsændringer og med stort flertal. I forbindelse 
med en større vedtægtsrevision til landsmødet 2012 var 
det oprindeligt hovedbestyrelsens forslag at fjerne vær-
digrundlaget fra vedtægterne og erstatte det med noget 
andet, men dette arbejde blev udskudt og siden afløst af 
arbejdet med ambitionen. Det er stadig hovedbestyrel-
sen indstilling, at vedtægter kun bør indeholde formu-
leringen af formålet, mens ambition og FDFs værdier er 
vedtaget af landsmødet, men ikke vedtægtsbestemte. 
FDFs lederideal blev også oprindeligt indført i forbin-
delse med FDFs arbejdsplan 1999 – 2002 Fast forankring 
– Fælles forandring. De har aldrig været indført i vedtæg-
terne, og der laves nu konsekvensrettelse af §6, stk. 2a 
således at det ikke er formål, værdigrundlag og lederi-
deal, man skal gøre sig bekendt, men formål og ambition 
for at underskrive ledererklæring. 

* Se vedtægter og ændringer (forslagets 
 ordlyd) bagerst i dagsordenen side 40

Bilag til punkt 7:  
FDFs udviklingsmål 2017-2019

7.1: Udviklingsmål 1 ”FDF i samarbejde”
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Udviklingsmål 
FDF vil åbne op og samarbejde for at give flere børn og 
unge et ståsted 

Baggrund – Motivation af udviklingsmål
Siden Landsmødet i 2014 har der været fokus på FDF i 
samarbejde. Idebestemte foreninger der engagerer sig i 
samfundet er med til at gøre en forskel lokalt, og ved at 
kredsen vender sig mod andre og bliver en aktiv medspil-
ler i lokalsamfundet styrkes FDF. En kreds, der formår at 
blive mere imødekommende og både skabe og tage del i 
lokalt samarbejde er en stærk kreds. Når kredsen bliver 
mere udadvendt og åbner op handler det ikke kun om, 
hvordan kredsen ser andre, men også om, hvordan andre 
ser kredsen. Er der nogle barrierer i kredsens fysiske pla-
cering, udtryk, ledernes handlinger eller lign. der forhin-
drer andre i at få øjne for muligheden og gevinsten ved at 
samarbejde med FDF? 

Landsmødet 2014 vedtog at arbejde konkret med sam-
arbejdet med kirken, skolen og kommunen, og i den 
forløbne periode er der arbejdet med en række konkrete 
tiltag for at inspirere til dette samarbejde. Rundt om-
kring i hele landet har mange kredse allerede sat nyt 
samarbejde i gang. Dette arbejde har givet nye indsigter 
og erfaringer med at blive mere udadvendt som kreds og 
samarbejde med de forskellige aktører i lokalsamfundet. 
Derfor ønsker HB at fortsætte fokus på FDF i samarbejde 
også i den kommende periode, og arbejde videre i samme 
retning. Der vil dog ikke længere på samme måde som 
hidtil være fokus på de konkrete samarbejdspartnere, 
men på udvalgte temaer i samarbejdet. Derfor beskæf-
tiger udviklingsmålet om FDF i samarbejde sig med at 
ruste kredse til at spille en aktiv rolle for børn og unge i 
lokalsamfundet, fortsat fokus på at nå de udsatte børn og 
unge samt at bruge legen som indgang til den videre ud-
vikling af samarbejdet med skolen. Der skal i det fortsatte 
arbejde med at styrke FDF i samarbejde være opmærk-
somhed på, at virkeligheden fra kreds til kreds kan være 
meget forskellige alt efter, om kredsen hører til i en by 
eller på landet, ligesom der skal tages hensyn til andre 
lokale forhold, der bidrager til forskelligheden i FDF. 

Landsmødet skal beslutte udviklingsmål og delmål. Moti-
vation og forslag til handlinger er baggrund og idekatalog 
til, hvad udviklingsmålet konkret kan ende ud i. Efter 
landsmødets beslutning om de overordnede mål beslut-
ter HB de konkrete handlinger, som landsforbundet 
igangsætter. Det vil ikke være alle de nævnte forslag til 
handlinger, der igangsættes, ligesom det er muligt, at der 
i arbejdet med udviklingsmålene vil opstå nye ideer til 
handlinger, der bør igangsættes.

 
3 Lokalt engagement

Delmål 1: Kredsene skal rustes til at spille en aktiv 
rolle for børn og unge i lokalsamfundet
Vi vil styrke lederne til at bruge FDFs ambition i arbejdet 
med at sikre synlige og imødekommende kredse i lokalsam-
fundet

Motivering af delmål
For at være aktiv medspiller i lokalsamfundet skal vi 
være tydelige på, hvem vi er. Ambitionen er med til at 
sætte ord på, hvem vi er, og når ledere kan fortælle dette 
videre skaber det tydelighed i lokalsamfundet. En kreds 
der samarbejder med andre lokale aktører er med til at 
styrke både sig selv og lokalområdet. Kredse har mange 
ting at byde ind med både ifht. kredshuset og det om-
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kringliggende område samt inkluderende aktiviteter og 
fællesskab for børn og unge. 

EKSEMPLER
Forslag til handlinger inden for dette delmål kan være
( forslag er ikke en del af beslutningen, men til inspira-
tion):
• Materiale og lederuddannelse til at arbejde med ambi-

tionen i kredsene indadtil
• Fortsat udvikling af PR-materialer og værktøjer til at 

fortælle om ambitionen udadtil
• Fokus på hvordan kredshuse kan indrettes både ude og 

inde for at være imødekommende og invitere lokal-
samfundet til leg

• Kredsene skal dyrke og videreudvikle dialogen med 
den lokale kommune

3 Udsatte børn og unge

Delmål 2: FDF skal nå udsatte børn og unge
Ved at understøtte kredsene og udvikle vores samarbejde 
med relevante partnere vil vi give udsatte børn og unge 
mulighed for at opleve et meningsfuldt fællesskab. 

Motivering af delmål
Siden Landsmøde 2014 har der været ekstra fokus på 
arbejdet med udsatte børn og unge, og FDF har indgået 
partnerskaber med bl.a. Lær for Livet og KFUMs So-
ciale Arbejde om at gøre en indsats. Dette arbejde skal 
udvikles, og der skal særligt fokus på, hvordan kredse 
kan arbejde videre med at række ud til udsatte børn og 
unge, gerne i et konkret samarbejde mellem kredsen og 
menighedsråd eller ansatte i den lokale sognekirke. Flere 
og flere steder bliver det også relevant at arbejde med, 
hvordan den lokale kreds kan række ud til asyl- og flygt-
ningebørn og være med til at give dem et ståsted at møde 
deres nye verden fra.

EKSEMPLER
Forslag til handlinger inden for dette delmål kan være 
( forslag er ikke en del af beslutningen, men til inspira-
tion):
• Give kredsene redskaber og lederuddannelse til at 

række ud til udsatte børn og unge, herunder asyl- og 
flygtningebørn

• Være med til at sikre, at folkekirken får fokus på ud-
satte børn og unge både nationalt og lokalt

• FDF vil indgå relevante partnerskaber inden for om-
rådet til inspiration for kredse og til gavn for børn og 
unge

3 Samarbejde med skolen

Delmål 3: Udbrede FDFs ambition til børn og unge 
gennem styrket samarbejde med skolerne
Med udgangspunkt i ambitionen vil vi fortsat ruste kred-
sene til at samarbejde med skolerne. Der vil særligt være 
fokus på at bruge legen som indgang til skolerne.

Motivering af delmål
Skolereformen byder stadig på mulighed for, at kredse 
kan samarbejde med den lokale folkeskole, og de sidste 
par år har vist, at der kan laves både gode og menings-
fulde arrangementer og samarbejde med de lokale fri- og 
folkeskoler. Derigennem får skolerne større indblik i, at 
FDF er en god fritidsaktivitet for børn, og kan være med 
til at vise hen til den lokale FDF kreds.  Dette arbejde 
vil vi fortsat udvikle. Derudover vil der særligt blive sat 
fokus på, hvordan leg kan bruges i samarbejdsprojekter 
med skolerne, og hvordan vi kan være med til at fortælle 
børn og unge om, hvordan legen danner os som menne-
sker.

EKSEMPLER
Forslag til handlinger inden for dette delmål kan være 
( forslag er ikke en del af beslutningen, men til inspira-
tion):
• Fortsat brug og udvikling af idemateriale til samar-

bejdsprojekter med skolen
• Fokus på at dele de gode historier og erfaringer fra 

kredse, der samarbejder med skolen til inspiration for 
alle

• Udvikling af Legedatabasen så den også henvender sig 
eksternt

Varighed
Udviklingsmålet løber frem til landsmødet 2018

7.2: Udviklingsmål 2 ”Fællesskab og relationer i 
FDF”
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse
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Udviklingsmål
FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer af høj kvalitet 
for at fastholde børn, unge og aktive ledere i FDF

Baggrund - Motivation af udviklingsmål
FDF insisterer på fællesskab og relationer i en tid, hvor 
store dele af samfundet har individet i centrum. Gode 
relationer skaber et stærkt fællesskab. Det er ikke nyt, 
men har været altid været en del af FDF, og fællesskab og 
relationer giver basis for at udfolde FDFs formål og ambi-
tion. Det giver mulighed for at fastholde medlemmerne i 
længere tid i FDF. Med mere end 5.100 nye FDFere i 2015 
kommer der hvert år mange nye medlemmer, men vi skal 
blive bedre til at fastholde medlemmerne i lidt længere 
tid. Dermed sikres medlemsvækst og vi kan være med 
til at sikre, at børn og unge i endnu højere grad kan få et 
ståsted at møde verden fra. Fællesskab og relationer ud-
vikles i høj grad lokalt af kredse og landsdele, og lands-
forbundet skal være med til at give inspiration og viden 
til at udvikle kredsene på dette område.  

Landsmødet 2014 vedtog et udviklingsmål om fællesskab 
og relationer, der er sat i gang i forbindelse med lands-
lejren og fortsætter i 2017. HB ønsker med dette forslag 
til nyt udviklingsmål at fortsætte fokus på fællesskab og 

relationer også efter 2017. Vi skal hele tiden arbejde med 
fællesskaber og relationer i FDF, og der er fortsat brug for 
at sætte særligt fokus på det for at udvikle FDF. Mange 
kredse har givet udtryk for, at det tager tid at bryde 
gamle vaner med at snakke om planlægning og aktivite-
ter og i højere grad fokusere på børnenes fællesskab. Vi 
skal fortsat turde tage snakken i kredsen om, hvordan vi 
er sammen med børn og skaber et godt sted at være, og vi 
skal fortsat have fokus på at skabe et attraktivt fællesskab 
for både nye og gamle medlemmer. Samtidig har senest 
landslejren også meget tydelig vist, at legen er noget 
særligt i FDF. Legen kan i høj grad bidrage til fællesskab 
og sætte rammen for de gode relationer. I dette forslag til 
et nyt udviklingsmål om fællesskab og relationer ønsker 
HB at sætte særlig fokus på legens betydning og mulighe-
der for at skabe fællesskab og frirum for børn og unge og 
dermed bl.a. fastholde medlemmer i længere tid. Des-
uden ønskes der fokus på lederfællesskabet og rekrutte-
ring af nye ledere. Planlagte aktiviteter i forbindelse med 
udviklingsmålet om fællesskab og relationer besluttet på 
Landsmødet 2014 afvikles stadig i 2017. Det drejer sig om 
bl.a. Tænketank om fællesskab og relationer, implemen-
tering af lederuddannelsesmaterialet ”Rundt om relatio-
ner” samt ny kredslederuddannelse.
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Landsmødet skal beslutte udviklingsmål og delmål. Moti-
vation og forslag til handlinger er baggrund og idekatalog 
til, hvad udviklingsmålet konkret kan ende ud i. Efter 
landsmødets beslutning om de overordnede mål beslut-
ter HB de konkrete handlinger, som landsforbundet 
igangsætter. Det vil ikke være alle de nævnte forslag til 
handlinger, der igangsættes, ligesom det er muligt, at der 
i arbejdet med udviklingsmålene vil opstå nye ideer til 
handlinger, der bør igangsættes.

3 Legen som frirum

Delmål 1: FDF skal vise, hvordan legen skaber fæl-
lesskab og er et frirum for børn og unge
Vi vil gøre det tydeligt og udfolde, hvordan vi gennem legen 
skaber frirum og lærer at indgå i forpligtende fællesskaber, 
og give kredsene redskaber til at lege godt. 

Motivation
I legen lærer man at indgå i forpligtende fællesskaber. 
Samtidig kan legen være et frirum fra at skulle præstere 
noget bestemt og hele tiden være mest orienteret mod 
resultatet. I FDF leger vi allerede rigtig meget, senest i 
forbindelse med landslejren, hvor der i ni dage var gang 
i legen og hvad den kan bidrage med. Der skal derfor 
være fokus på, hvordan vi fortsat inspirerer kredse til at 
lege videre. Men der leges også andre steder end FDF, og 
gennem både nye og gamle partnerskaber kan vi sammen 
blive klogere på, hvordan vi kan udbrede legens fælles-
skab og frirum til flere.

EKSEMPLER
Forslag til handlinger inden for dette delmål kan være 
( forslag er ikke en del af beslutningen, men til inspira-
tion):
• Efter landslejren og dens fokus på leg give kredsene 

nye redskaber til at udbrede legen i deres hverdag
• Udvikle Legens Dag, evt. i samarbejde med eksterne 

partnere så FDF bliver kendt på leg og viser, hvordan 
legen skaber fællesskab og frirum for børn og unge

• Udvikle Legedatabasen således at kredsene har et 
værktøj til at lege godt 

• I samarbejde med legekammerater være med til at 
sprede ny viden om leg og fællesskab i FDF

• Arbejde med legens særkende i FDF som det opleves 
på bl.a. landslejren

3 Lederfællesskabet og flere børneledere

Delmål 2: Kredsene skal sikre et miljø og en kul-
tur, hvor flere voksne vil deltage aktivt i arbejdet 
med børn og unge
Ved at sætte fokus på gode lederfællesskaber vil vi styrke 
relationerne mellem børn, unge og voksne i kredsen

Motivation
I det nuværende udviklingsmål er der fokus på fælles-
skab mellem børn og relationer mellem børn og voksne. 
Der er mange voksne i FDF, og samtidig er der også 
mange kredse, hvor man mangler ledere. De seneste 
års medlemsanalyse viser, at det generelt er godt for en 
kreds at have en høj andel af deres voksne, der også er 
børneledere. Derfor er der brug for at sætte fokus på, 
hvordan kredse kan skabe et godt og attraktivt miljø, 
hvor man som voksen har lyst til at bidrage aktivt som 
leder, hvad enten man allerede er medlem i kredsen el-
ler først skal rekrutteres som leder. Det handler om det 
gode lederfællesskab, der peger hen mod et attraktivt og 
meningsfuldt børne-liv i kredsen. 

EKSEMPLER
Forslag til handlinger inden for dette delmål kan være 
( forslag er ikke en del af beslutningen, men til inspira-
tion):
• Kredsene skal have værktøjer til at styrke relationer 

mellem voksne i FDF
• Fokus på lederroller og organiseringen af at være 

 børneleder i kredsen
• Værktøjer til lederrekruttering med fokus på flere 

 børneledere i kredsen

3 Fastholde flere medlemmer

Delmål 3: Kredsene skal gennem gode relationer 
mellem børn og voksne fastholde flere medlem-
mer i længere tid. 
Vi vil sikre, at arbejdet med gode relationer mellem børn og 
voksne spredes i alle kredse gennem værktøjet ”Rundt om 
relationer” samt anden lederuddannelse

Motivation
I det nuværende udviklingsmål om fællesskab og rela-
tioner har værktøjet ”Rundt om relationer” en væsentlig 
rolle i at udbrede udviklingsmålet. Der er brug for at 
fastholde fokus på dette værktøj også i en ny periode, 
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således at der i kredsene bliver større fokus på relationer-
nes betydning for at lave godt FDF og fastholde medlem-
merne. Derudover vil der i det nuværende udviklings-
mål blive arbejdet med FDFs pædagogiske praksis, og 
erfaringer fra dette arbejde skal sættes i spil gennem god 
lederuddannelse både lokalt og nationalt. 

EKSEMPLER
Forslag til handlinger inden for dette delmål kan være 
( forslag er ikke en del af beslutningen, men til inspira-
tion):
• Implementering af værktøjet ”Rundt om relationer” i 

kredsen
• Fokus på FDFs pædagogiske praksis i fremtidig 

 lederuddannelse både i kredse og i landsforbund
• Fokus på kvalitet i både relationer og aktiviteter for 

fastholdelse af medlemmer

Varighed
Udviklingsmålet løber frem mod landsmødet 2020

Økonomi
Til ambition og udviklingsmål er der i forslag til budget 
2017 – 2018 afsat kr. 400.000 i 2017 og 2018 som samlet 
ramme. 

Bilag til punkt 8: Forslag om at skabe tyde-
lig sammenhæng mellem profil, udtryk og 
identitet
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse

Indledning
FDF har med formål og ambition en tydelig retning i 
arbejdet. Ambitionsteksten om at give børn og unge et 
ståsted at møde verden fra, er blevet taget godt imod i 
landsforbundet. Ståstedsbegrebet bliver anvendt i mange 
sammenhænge fra profilmateriale til kursusindbydelser. 
Det er glædeligt, da det også var landsmødets intention i 
2014 da ambitionen blev vedtaget, at give et landsforbun-
det et fælles sprog og en fælles identitet, vi kan arbejde 
ud fra.

Men vi synes også i Hovedbestyrelsen, at et fælles sprog-
sæt og en fælles identitet ikke kan gøre det alene. Vi vil 
gerne arbejde videre med, hvordan denne identitet bliver 
tydeligere i FDFs profil og udtryk. Det vil sige, at sikre, 
at der er en tydelig sammenhæng mellem vores ”indre” 
værdier og vores ”ydre” profil og udtryk.

Forslagets ordlyd
FDFs hovedbestyrelse igangsætter et arbejde, der har til 
opgave at se på, hvorvidt FDFs profil og visuelle udtryk 
er i tråd med tankerne bag ambitionen. Arbejdet tager 
udgangspunkt i de forslag, som landsmødets deltagere 
kommer med på landsmødet 2016.

Motivation
FDFs landsmøde 2014 vedtog en ny ambition for FDF. 
Ambitionen beskriver et ståsted baseret på relationer, 
tro, leg og samfundsengagement og har, sammen med to 
udviklingsmål og en række aktiviteter, været med til at 
sætte retning på FDFs arbejde. Vi har fået et nyt sprogsæt 
for hvad det er vi gerne vil opnå, samtidig med, at vi også 
er blevet mere tydelig omkring, hvem vi er og hvad vi 
står for.
Men vi har stadig til gode at arbejde med, hvordan ambi-
tionen og FDFs identitet kommer til udtryk i det fysiske 
og visuelle udtryk i FDF. 

Nogle spørgsmål man i den forbindelse kan stille 
sig selv er:
1. Er der overensstemmelse mellem vores indre værdier 

og vores ydre udtryk? 
2. Kommer vores legende tilgang til udtryk i vores be-

klædning? 
3. Er vi lette at kende og adskille fra andre i forenings-

landsskabet?
4. Er der nogle gamle traditioner, der hænger ved, men 

måske ikke giver mening i dag, der kunne ændres?
 Hvorfor hedder det f.eks. March og Lejr når vi aldrig 

marcherer eller hvorfor hedder det væbnere eller se-
niorer, når vi hverken er riddere eller gamle? 

5 Ser skjoldet fortsat ud som det skal?
6 Kan man når man kører forbi et kredshus se, at her 

giver FDF børn og unge et ståsted at møde verden fra?

I forbindelse med, at det nuværende formål blev vedta-
get i 1970 var FDF gennem en lignende forandring, hvor 
bl.a. fører-begrebet blev udskiftet med ledere og arbejds-
formen og pædagogikken tilpasset tiden. Men der er også 
fra den tid udtryk og arbejdsformer, der stadig hænger 
ved. Med ambitionens klare retning vedtaget på sidste 
landsmøde er det tid til igen at arbejde mere sammen-
hængende med profil og udtryk.

Spørgsmålene og ideerne er mange, og i arbejdet med at 
sætte fokus på profil og udtryk kan der vælges meget til 
og fra. Derfor skal bl.a. Midtvejsdebatten 2017 bruges til 
at fortsætte debatten og give status, samt der skal findes 
andre måder at involvere flere FDFere på i det videre ar-
bejde. Det er vigtigt at slå fast, at der naturligvis ikke vil 
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ske afgørende ændringer i FDF uden at forslag fremlæg-
ges kommende landsmøder. 

Hvis landsmødet vedtager forslaget vil der i landsmø-
deprogrammet være tid til, at deltagerne giver de første 
ideer og input til det kommende arbejde. Dette vil foregå 
i gruppearbejde, hvor man som deltager har mulighed 
for at komme med ideer til, hvilke emner der bør ses på. 
Dermed er der også mulighed for, at tage en indledende 
brainstorm i kredsen inden landsmødet, så ideer hjemme 
fra andre ledere kan bringes i spil på landsmødet.  

Økonomi
En seriøs indsats om at skabe sammenhæng mellem pro-
fil, udtryk og identitet koster penge. Hvis forslaget vedta-
ges skal midlerne til det videre arbejde tages fra rammen 
omkring ambition og udviklingsmål samt udvalgsarbej-
de. Der er bevidst ikke sat en bestemt ramme for arbejdet 
på forkant, og budgettet for arbejdet skal godkendes i HB. 

Bilag til punkt 9: Forslag om at indføre 15 
års valgret i FDF
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Indledning
DUF har siden 2014 arbejdet med ændringsforslag til tips-
loven, der er den lov der danner grundlag for det tipstil-
skud som organisationer som FDF modtager. 
En ny og opdateret tipslov er vedtaget i foråret 2016 og 
træder i kraft i forbindelse med ansøgningsåret 2017. Den 
nye tipslov stiller krav om at medlemmer fra og med 16 år 
i organisationerne skal have fulde demokratiske med-
lemsrettigheder. 
For FDFs vedkommende betyder det at valgretsalderen 
til HB samt landsdelsledelsen skal sænkes til 16 år på alle 
niveauer (kreds, landsdel og hovedbestyrelse) i organisa-
tionen for at opretholde tilskud.

FDFs hovedbestyrelse fremsætter hermed et forslag om 
at indføre 15 års valgret i FDF. 
Hovedbestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtæg-
terne.

* Se vedtægter og ændringer bagerst i 
 dagsordenen side 41

Motivation
FDF har en stærk tradition om at inddrage unge i beslut-
ninger i og udviklingen af FDF. Klasseinddelingen med 
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seniorerne (15-17 år) hvor de unge via seniorrepræsentan-
ten har haft formel indflydelse på kredsens virke er på 
mange måder eksemplarisk ift. unge i FDF og demokra-
tisk deltagelse. På valg til hhv. landsdele og hovedbesty-
relse har unge derimod ikke tidligere haft hhv. valgbar-
hed eller direkte valgret.

Hovedbestyrelsen har behandlet emnet på nogle møder 
efter vedtagelsen af den nye tilskudsbekendtgørelse 
foråret 2016.
Det er hovedbestyrelsens ønske at FDF finder den valg-
retsalder og den model, som spiller bedst sammen med 
FDFs stærke traditioner ift. unge og demokratisk inddra-
gelse samt vores nuværende organisering og klasseind-
deling.

For at undgå aldersmæssige konflikter med valgbarhed 
til rollen som seniorrepræsentant og for at bibeholde en 
enkelthed i hele organisationen, foreslås det at sænke 
valgretsalderen til 15 år, hvor man altså også indtræder 
som senior i FDF jf. FDFs vedtægter. Dermed gøres de 15 
årige i FDF reelt valgbare og opnår valgret til hhv. kreds-
bestyrelse, landsdelsledelse og hovedbestyrelse.

Sænkelse af valgretsalderen til 15 år og indvirkningen på 
f.eks. ordningen med ungdomsrepræsentanter skal drøf-
tes og evalueres frem mod FDFs landsmøde i 2018. 
Der kan være behov for justeringer og konsekvensrettel-
ser, som vi først rigtigt kender til når valgretsalderen 15 
år møder FDFs virkelighed. 

Det skal bemærkes at DUF i efteråret 2016 udgiver vejle-
dende materialer som giver konkrete svar og anvisnin-
ger på sænkelse af valgretsalderen i organisationer som 
FDFs.

Det skal også bemærkes at FDF er forpligtet til indføje 
dette i vedtægterne pr. 1. januar 2017, ellers bortfalder 
FDFs adgang til tipstilskuddet som årligt udgør op mod 7 
mio. kr. Såfremt dette ikke sker, skal FDF søge midlerti-
dig dispensation for fritagelse af denne betingelse – hvil-
ket i så fald kun vil være indtil landsmødet i 2018. Det vil 
sige, at FDF under alle omstændigheder skal vedtage det 
på landsmødet i 2018, ellers bortfalder FDFs tipstilskud.
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Bilag til punkt 10:  Forslag om ungdomsre-
præsentanternes rolle i landsdelsledelsen
Forslag stillet af landsdelsledelsen FDF landsdel 6 

Indledning
I FDF fokuserer vi på at inddrage børn og unge demo-
kratisk. Derfor foreslår vi, at det vil være oplagt at give 
tale- og stemmeret til ungdomsrepræsentanterne (her-
efter UR), som er blevet valgt ind af den pågældende 
landsdels seniorer. I Landsdel 6 har UR’erne allerede 
tale- og stemmeret, og det er med til at give en anden 
vinkel på den måde, vi tænker de unge ind i vores akti-
viteter. I landsdelene er der lige nu stor forskel på, hvor 
meget indflydelse UR’erne har. Alle UR’er er valgt ens ind 
i landsdelsledelserne, deraf bør vi også skabe lige vilkår 
og muligheder for dem.

* Se vedtægter og ændringer (forslagets 
 ordlyd) bagerst i dagsordenen side 42

Motivation
Som konsekvens af at valgretsalderen i FDF skal sættes 
ned til 16 år for at fastholde tipstilskudet, mener vi det 
er en naturlig konsekvens, at UR’erne indrulles i lands-
delsledelserne med tale- og stemmeret. Det har i flere 
år fungeret i Landsdel 6, hvor vores 2 URer er meget 
engagerede i idéfasen og afholdelsen af landsdelens ar-
rangementer, samtidig med at de varetager landsdelens 
seniorinteresser.

Bilag til punkt 11: Forslag om at styrke ung-
domsdemokratiet i FDF
Forslag stillet af landsdelsledelserne FDF landsdel 1, 2 og 3

Indledning
Forslaget har til formål at sikre bedre træning af ung-
domsrepræsentanter og dermed styrke ungdomsdemo-
kratiet i FDF.

* Se vedtægter og ændringer (forslagets 
 ordlyd) bagerst i dagsordenen side 43

Motivation
Udgangspunktet er at FDFs ungdomsdemokrati ikke kan 
forventes at styrkes blot ved at nedsætte valgretsalderen 
til 16 år. Ungdomsrepræsentanterne har stadig en rolle at 
spille i FDF hvis vi for alvor vil ungdomsdemokrati.
De bør rustes til opgaven ved at blive introduceret til 
beslutningsfora som HB og Landsdelsledelse, deltage i 
debatter som Midtvejsdebat og Landsdelsmøde, og ved at 
modtage træning.

Ved at placere valget senest 13 måneder inden landsmø-
det vil man sikre, at ungdomsrepræsentanter såvel som 
suppleanter kan deltage i forskellige arrangementer som 
et led i deres træning, og de vil have mulighed for at blive 
fortrolige med miljøet.

Det indeholdes i forslaget at ungdomsrepræsentanter og 
suppleanter sidestilles i træningen, da der er en sandsyn-
lighed for at en suppleant kommer til at deltage i lands-
mødet ved en repræsentants frafald. 
Derudover er træningen en generel opkvalificering af 
unge mennesker, der har vist interesse for det bredere 
politiske arbejde i FDF og vil derfor generelt gavne FDF.

Økonomi
Der er ikke store økonomiske ændringer ift. nuværende 
praksis. Ungdomsrepræsentanter og suppleanter holdes 
i udgangspunktet økonomisk skadesfri i forbindelse med 
deres tillidshverv. 
Forbundet afholder forplejning og deltagelse i møde med 
HB og eventuel national samling af ungdomsrepræsen-
tanter og suppleanter i træningsøjemed.
Landsdelen afholder resten af udgifterne i forbindelse 
med træningen af ungdomsrepræsentanter og supplean-
ter, inkl. rejseomkostninger.

Ansvar
Landsdelsledelser: 
• Har ansvar for at ungdomsrepræsentanter og supplean-
ter afholdes tids nok til at kunne deltage i et landsdelsle-
delses-møde inden Midtvejsdebatten og i selve Midtvejs-
debatten.
Ungdomsrepræsentanter og suppleanter vælges af senio-
rer i landsdelen.
• har det overordnede ansvar for uddannelsen af ung-
domsrepræsentanter og suppleanter, samt afholder 
udgifter til deltagelse i denne uddannelse, i landsmødet 
og midtvejsdebatten for ungdomsrepræsentanter og sup-
pleanter.
• Forpligter sig til at invitere ungdomsrepræsentanter 
og suppleanter til minimum ét landsdelsledelses-møde 
inden Landsmødet for at introducere de unge mennesker 
til FDF uden for kredsen. 
• Inviterer ungdomsrepræsentanter til deltagelse i lands-
delsmødet (stemme- og taleret)
• Sørger for videreformidling af relevante informationer 
og invitationer fra forbundet til ungdomsrepræsentanter 
og suppleanter

Forbundet forpligter sig til:
• At sætte ungdomsrepræsentanter og suppleanter ind i 
forbundet FDFs organisation
• At introducere ungdomsrepræsentanter og suppleanter 
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til demokratisk dannelse. Herunder ikke blot at tænke i 
egeninteresser, men også at repræsentere ungdommen
• At uddanne i taleteknik og give træning i situationer, 
der kan være nødvendige på Landsmødet
• At afholde udgifter til forplejning og overnatning i for-
bindelse med ungdomsrepræsentanter og suppleanters 
møde med HB
• At indkalde ungdomsrepræsentanter og suppleanter til 
at overvære dele af et HB-møde – eventuelt i kombina-
tion med ovenstående (ud)dannelsesmoduler.

Ungdomsrepræsentanter og suppleanter forpligter sig 
ved valget til:
• At søge at repræsentere ungdommens stemme i FDF
• At deltage i LDL-møde inden Midtvejsdebatten
• At deltage i HB-møde 
• At deltage i (ud)dannelsesmoduler – typisk i forbindelse 

med mødet med HB
• At deltage i Midtvejsdebatten
• At deltage i landsdelsmødet
• At søge at afstemme holdninger med andre unge i FDF
Ungdomsrepræsentanter deltager i Landsmødet med tale 
og stemmeret. Er en UR forhindret, overgår stemmen og 
taleretten til først førstesuppleanten, hernæst andensup-
pleanten.

Bilag til punkt 12: Forslag om udtalelser fra 
landsmødet
Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Hvalsø og FDF Hede-
husene

Indledning
Vi foreslår en tilføjelse til vedtægternes § 15, stk. 2, som 
omhandler muligheden for at landsmødet kommer med 
en udtalelse.

* Se vedtægter og ændringer (forslagets 
 ordlyd) bagerst i dagsordenen side 44

Motivation
Vi stiller forslag om at landsmødets deltagere skal orien-
teres ved mødets start, at der kommer en udtalelse. Vi 
ønsker at landsmødet har tid og mulighed for at foretage 
en ordentlig og seriøs behandling af et forslag om en 
udtalelse. Hvis der i løbet af landsmødet, eller i afslut-
ningen af landsmødet, fremsættes forslag om udtalelser, 
så vil kredsene kunne føle de bliver overrasket og ikke 
kan sikre en seriøs behandling af forslaget. Vi ønsker at 
dirigenterne ved mødets godkendelse og indledning gør 
opmærksom på at der tilføjes et nyt punkt til dagsorden 
om en udtalelse.

Bilag til punkt 13: Forslag om kurser i FDF
Forslag stillet af FDF Høje Taastrup, FDF Taastrup, FDF 
Hedehusene, FDF Roskilde, FDF Sct. Jørgensbjerg, FDF 
Ny Tolstrup, FDF Havdrup, FDF Gadstrup Snoldelev, FDF 
Hvalsø og FDF Gevninge

Indledning
Seniorkurserne i FDF har enorm betydning for fasthol-
delse af de unge, hvilket igen er essentielt for mulighe-
den for at fostre ledere fra egne rækker. I mange kredse er 
kurserne det eneste målrettede tilbud til de 15-18 årige. 

Forslagets ordlyd
HB pålægges at overveje om rammerne for afholdelse af 
seniorkurser i FDF kan ændres, så kurserne bliver bil-
ligere.

Motivation
Tilskud efter Folkeoplysningsloven til uddannelse 
varierer meget fra kommune til kommune, men mange 
steder er puljen begrænset. Det gør, at mange kredse 
enten er nødsaget til at afholde en stor udgift eller at lade 
seniorerne betale selv – i værste fald kommer seniorerne 
ikke afsted på grund af prisen.

Bilag til punkt 14: Forslag om medlemskab 
af flere kredse
Forslag stillet af FDF Skovlunde, FDF Pederstrup, FDF 
Herlev og FDF Gevninge

Indledning
I FDFs medlemssystem Carla kan man kun være medlem 
af én FDF kreds, selv om der ude i landet er flere situa-
tioner, hvor personer af forskellige grunde er medlem af 
flere FDF kredse på samme tid.

Forslagets ordlyd
Hovedbestyrelsen sikrer, at FDFs medlemssystem (Carla) 
fremover kan håndtere at én person er medlem af flere 
kredse på samme tid. Dette skal være en reel mulighed 
for kredsene inden indberetningen ultimo 2017.

Motivation
I Carla kan det enkelte medlem kun være med i én kreds 
på et givent tidspunkt. Der findes dog flere situationer, 
hvor den begrænsning ikke er i overensstemmelse med 
virkeligheden. Her er nogle eksempler:

• Nogle små kredse har ikke en seniorklasse, men senio-
rerne vil gerne have det ugentlige seniorfællesskab. 
Det kan måske findes i nabokredsen - Så i praksis er 
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senioren med i to kredse…
• Én er ansat som sognemedhjælper i en kirke og skal 

som en del af jobbet være med til at starte en ny FDF 
kreds op. En del af jobbet er således at fungere og være 
registreret som kredsleder i en periode. Samtidig er 
personen aktiv leder i en anden kreds…

• En leder har været leder i FDF X-købing i mange år, 
men lederens børn er med i FDF Y-mose, som i en pe-
riode har brug for assistance i form af en garvet leder 
til at være kredsleder.

Disse eksempler har vi set i praksis, men der må også 
være udfordringer i forbindelse med specialkredsene 
(sejlads-, kajak-, musik-, familiekredse mm), hvor perso-
ner vil være medlem flere steder.

Praksis i øjeblikket er at oprette den samme person flere 
gange i Carla, men dette må give uhensigtsmæssigheder i 
forhold til den samlede medlemsopgørelse.

Hvis Carla indrettes, så den enkelte kan være medlem 
af flere kredse på samme tid med angivelse af i hvilken 
kreds den primære medlems-tilknytning er, vil Carla 
kunne afspejle virkeligheden.

Bilag til punkt 15: Forslag om ændring af 
landsdelsledelsernes valgperiode og afhol-
delse af landsdelsmøde
Forslag stillet af landsdelsledelsen FDF landsdel 5

Indledning
Landsdelsledelserne ønsker at sikre kontinuitet i lands-
delsarbejdet og ønsker derfor ændringer i valgperioderne 
for landsdelsledelsesmedlemmer.

* Se vedtægter og ændringer (forslagets 
 ordlyd) bagerst i dagsordenen side 45

Motivation
Landsdelsledelserne løfter i dag en meget væsentlig 
opgave i forhold til lederuddannelse, aktiviteter og store 
oplevelser for kredsene i landsdelen. Det er opgaver som 
kræver tid, kompetence og kontinuitet.

I de nuværende vedtægter vælges landsdelsledelsens 
medlemmer for en toårig periode hvert 2.år. Der er ek-
sempler på at en hel landsdelsledelse ikke bliver genvalgt 
og at det dermed er en helt ny landsdelsledelse som træ-
der ind for at skulle løfte væsentlige opgaver.
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Landsdelene er, på trods af de samme forpligtelser, 
meget forskellige i opgavesammensætning og struktur. 
Denne forskellighed er, som vi ser det, en stor styrke at 
landsdelene har fleksibilitet til at arbejde på den måde 
som landsdelens kredse ønsker det, og det skaber gode 
muligheder for videndeling og udvikling landsdelene 
imellem. 

Vi ønsker med vores forslag at skabe større kontinui-
tet for landsdelenes arbejde ved at sikre, at der efter et 
landsdelsledelsesvalg altid sidder nogen med værdifuld 
erfaring omkring lederuddannelse, aktiviteter, store 
oplevelser og kredsenes arbejde. Samtidig ønsker at ved-
tægterne skal rumme muligheden for at tilgodese lands-
delelens forskellighed ved at lade landsdelsmøderne, 
og dermed landsdelens kredse, bestemme valgperioder, 
ligesom de i dag bestemmer antallet af medlemmer i 
landsdelsledelsen.

Bilag til punkt 16: Forslag om ændring af 
valg til landsdelsledelser
Forslag stillet af Landsdelsledelsen FDF landsdel 7 og 8

Indledning
Landsdelsledelserne i landsdel 7 og landsdel 8 ønsker, 
at der ligesom i Hovedbestyrelsen, kan skabes et overlap 
mellem valgperioder af ledelsens medlemmer. Dette øn-
skes for at skabe en kontinuitet i ledelsens arbejde samt 
minimere risikoen for at viden går tabt. 

* Se vedtægter og ændringer (forslagets 
 ordlyd) bagerst i dagsordenen side 46

Motivation
Landsdelsledelsen i Landsdel 8 ønsker, at der ligesom i 
Hovedbestyrelsen, kan skabes et overlap mellem valgpe-
rioder af ledelsens medlemmer. Dette ønskes for at skabe 
en kontinuitet i ledelsens arbejde samt minimere risikoen 
for at viden går tabt.

Procedureforslag 
Vi foreslår, at i 2017 vil valget til landsdelsledelserne 
foregå som følger: 
• To -tre personer stiller op til en 2 -årig periode 
• To -tre personer stiller op til en 1- årig periode  

Vi foreslår, at det i 2018 er implementeret at landsdels-
møderne afholdes i januar, så ledelserne er godt etableret 
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inden møde med de andre landsdelsledelser og Hovedbe-
styrelsen i marts. 

Bilag til punkt 17: Forslag om øget fleksibili-
tet i landsdelenes arbejdsform
Forslag stillet af Landsdelsledelsen FDF landsdel 7 og 8

Indledning
Landsdelsledelsen i landsdel 7 og Landsdel 8 ønsker, at 
være mere fleksibel og mere nutidig i sin arbejdsform. 

* Se vedtægter og ændringer (forslagets 
 ordlyd) bagerst i dagsordenen side 47

Motivation
Landsdelsledelsen i landsdel 8 ønsker, at være mere flek-
sibel og mere nutidig i sin arbejdsform. Fristerne sættes 
ned for at forkorte arbejdsprocessen ifm. landsdelsmø-
det. 
Der er med nedsættelse af fristerne mere tid til at opfor-
dre kandidater til landsdelsledelserne. Der frigives mere 
tid og fokus til landsdelsledelsernes egentlige arbejde, da 
tre måneders fokus ikke udelukkende går til landsdels-
mødet.  
  
Bilag til punkt 18: Forslag om at lette ad-
gang til kanosejlads i FDF
Forslag stillet af FDF Skovlunde, FDF Pederstrup, FDF 
Herlev og FDF Gevninge

Indledning
FDF har besluttet at leve op til Kanosamrådets retnings-
linjer, dog har FDFs hovedbestyrelsen på deres møde i 
maj 2016 valgt ‘ikke’ at give tilladelse til, at man i FDF 
som kanoinstruktør 1 kan tage en gruppe med på kano-
tur.

Forslagets ordlyd
FDF skal godkende kanoinstruktør 1 som værende gyldig 
i FDF regi og dermed åbne op for, at en uddannet ka-
noinstruktør 1 kan tage på tur med en gruppe inden for 
kanosamrådets nuværende retningslinjer.

Motivation
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at følge Ka-
nosamrådets regler i forbindelse med kanosejlads og 
uddannelse af kanoinstruktører. Siden da er der løbet 
meget vand gennem åen og Kanosamrådet har fundet ud 
af, der har været stillet for strenge krav til sejlads i åer og 
beskyttet farvand. Dette fordi de gamle regler dækkede 
alle typer farvand og derfor blev sejlads på åer og særligt 
kystnært farvand begrænset uhensigtsmæssigt.
Kanosamrådets nye regler åbner op for en opdeling såle-

des, at uddannet kanoinstruktør niveau 2 må det samme 
som en tidligere kanoinstruktør, mens der er blevet lavet 
en kanoinstruktør niveau 1, som må tage deltagere med 
på tur i beskyttet farvand, herunder åer. Denne uddan-
nelse er væsentligt nemmere at tage og indeholder f.eks. 
ikke krav om at kunne tage padeltag i forevisningskvali-
tet.

Vi mener, at FDF bør følge Kanosamrådets retningslinjer 
således, at det bliver lettere at tage børn med på ture, 
hvor det før har krævet en overkvalificeret instruktør. 
Vi ser ingen nødvendighed i, at FDF, unødigt begrænser 
kanoaktiviteter, når dette i mange kredse er en yndet ak-
tivitet, derudover mener vi at en lettere tilgang til disse 
aktiviteter vil give deltagerne en bedre forståelse for 
sejlads og de farer som er forbundet dermed.

Bilag til punkt 19: Forslag om grøn profil for 
FDF
Forslag stillet af FDF F 7

Indledning
For en forening som FDF, der bevæger sig i naturen, lærer 
børn og unge kompetencer til at slå rødder, tage ansvar, 
passe på hinanden og indgå meningsfuldt i verden om-
kring sig, er det bemærkelsesværdigt at genbrug, affalds-
sortering, økologi, lokale varer etc ikke har en større og 
mere fremtrædende plads.

Forslagets ordlyd
FDF bør som samlet forening stille skarpt på den verden 
vi interagerer med og det samfund vi befinder os i, ved 
at støtte op om en bæredygtig og betænksom tilgang til 
naturen. 
Landsmødet og HB kan understøtte et sådant grønt og 
bæredygtigt fokus med retningslinier for f. eks. landslejr, 
kurser og lignende.Forbundet kan (hvis muligt) opsætte 
en pulje som kredsene kan søge med hensigt på særligt 
grønne projekter, arrangementer og lignende.

Motivation
Når FDF vil tage ansvar for verden omkring os, og vil 
indgå i samfundet på en meningsfuld måde, så bør det 
ikke kun være på det mellemmenneskelig e plan. Vi skal 
også have øje for at bevare den natur som vi færdes i, 
fordi vi vil have mulighed for at tage på friluftsture nu og 
i fremtiden. Et grønt fokus er desuden et mindset der kan 
give løftestang for både kredse i byerne, i landområder og 
på vandet. Det grønne fokus kan være en mulighed for at 
konkretisere samarbejde med kirke, skole, kommune og 
omkringliggende samfund. FDF kan udarbejde grønne og 
bæredygtige principper, så der er en målsætning om et 
større fokus på affald, genbrug, økologi og lokale varer. 
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Ansvaret for den grønne profil placerer sig lige mellem 
HB og kredsene, da de konkrete aktiviteter skal løftes 
lokalt, og understøttes centralt fra.

Økonomi
Økonomien til forslaget afhænger af det forslag der bliver 
vedtaget. Aktiviteter i kredsene kan variere i ressourcer, 
der kan søges støtte fra diverse fonde, kommune, for-
bund etc.
Hvis der skal nedsættes en pulje fra centralt hold i FDF, 
så skal den finansieres af samme vej som andre puljer 
med et særligt sigte.

Bilag til punkt 20: Forslag om valg af FDF 
skjold
Forslag stillet af Landsdelsledelsen FDF Landsdel 6

Indledning
FDFs skjold er vigtigt for FDF. Med den nye designguide 
fra 2013 fik FDF et nyt logo, men ikke en afskaffelse af det 
gamle. FDF Landsdel 6 ønsker, at Hovedbestyrelsen træf-
fer en afgørelse således, at der kun findes ét skjold i FDF 
og ikke to, som det er i dag.

Forslagets ordlyd
FDF Landsdel 6 ønsker, at give Hovedbestyrelsen bemyn-
digelse til at træffe en endegyldig beslutning om hvilket 
af de to nuværende skjolde, der fremover skal anvendes 
i alle sammenhænge i FDF, så der opnås et ensartet de-
signudtryk over alt i FDF. Det skjold der fravælges, skal 
udfases frem mod næste landsmøde.

Motivation
Den 1. juni 2013 blev den nye designguide introduceret 
– herunder et nyt FDF-skjold, som fik nyt design, som 
bl.a. betød, at den sorte ramme om dannebrog nu er væk. 
Det nye skjold blev fra start anvendt mange steder i og 
på FDFs officielle kanaler; hjemmeside, brevpapir, blade, 
indbydelser mm. Der er steder, hvor det nye skjold dog 
ikke bliver brugt konsekvent. FDF-skjorten samt andre 
FDF-produkter fra 55Nord. Forbundet opererer således 
med to forskellige skjold. Det, foreslår vi, skal laves om.

Økonomi
Uanset hvilket skjold Hovedbestyrelsen vælger, vil der 
være nogle omkostninger forbundet med udfasningen. 
Ved at planlægge udfasningen og udfase over tid vil 
omkostningerne kunne holdes meget begrænset. Det vil 
betyde, at allerede produceret FDF-skjorter og merchan-
dise ikke skal kasseres, men tilrettes med nyt logo ved 
nybestillinger eller genbestillinger. 

Dermed er det realistisk, at det valgte skjold vil være at 
finde på alle FDF-produkter inden for de kommende to 
år.

Finansiering
Idet det fravalgte skjold udfases frem mod næste lands-
møde, begrænses den økonomiske konsekvens sig til 
de mandetimer, der skal lægges i at ændre skjoldet i de 
relevante produktionslinjer og på de relevante medier.

Bilag til punkt 21: Forslag om at gøre 
55Nord til FDFs foretrukne butik
Forslag stillet af FDF Vester Hassing

Indledning
I årenes løb har 55nord udviklet sig positivt, og er i dag 
en stor bidragsyder til forbundets årsregnskab. En udvik-
ling, der gavner os alle.
At 55nord har succes, er kredsene i stort omfang medvir-
kende til. De uddeler løbende kataloger til vore med-
lemmer, og er samlingspunkt, når butikstraileren er på 
salgstur. Men paradoksalt nok, så er det internetsalg som 
katalogerne giver, og den omsætning der er i butikstraile-
ren uden fortjeneste i kredsene.
Vi mener, at ved inddragelse af kredsene, kan findes et 
uudnyttet salgspotentiale. Vi vil gerne foreslå, at FDF 
arbejder målrettet for at gøre 55nord til en endnu bedre 
butik, således at den positive udvikling smitter af på både 
forbundsregnskab og økonomien i kredsene.

Forslagets ordlyd
FDF Vester Hassing foreslår, at FDF arbejder mere mål-
rettet for at gøre 55nord til den foretrukne butik for 
FDF´ere. Kredsene er aktive salgskanaler, og der etab-
leres mulighed for ved salg at angive kredstilknytning, 
således at kredsene kan opnå fortjeneste uanset den 
anvendte salgskanal.

Motivation
I årenes løb har 55nord udviklet sig positivt, og er i dag 
en stor bidragsyder til Forbundets årsregnskab. En udvik-
ling der gavner os alle.

I et samfund, hvor internethandel er stigende, er butik-
ken i større og større omfang blevet gearet til internet-
handel. Samtidig har vi traditionelt kredsbutikker, som 
køber hos 55nord og sælger i lokale kredsbutikker, og 
herved oppebærer 10% rabat som fortjeneste. Det er 
vores oplevelse, at denne fortjeneste ikke er reel, da der 
ofte købes varer hjem, der ender med ikke at blive solgt, 
ligesom porto og returvarer er en stor post i handelspro-
cessen.
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Udover internethandel er der også lokale fysiske butik-
ker, der konkurrerer. Udover Spejdersport, er der kom-
met andre kæder, fx Eventyrsport, Friluftsland m.fl. – og 
stort set alle tilbyder rabat til den handlende, såfremt 
man er spejder eller FDF´er. Det er kort sagt blevet svæ-
rere, at drive en kredsbutik – bortset fra vore primære 
vare, forbundsskjorten.

At 55nord har succes, er kredsene i stort omfang medvir-
kende til. De uddeler løbende kataloger til vore med-
lemmer, og er samlingspunkt, når butikstraileren er på 
salgstur. Men paradoksalt nok, så er det internetsalg som 
katalogerne giver og den omsætning der er i butikstraile-
ren uden fortjeneste i kredsene, for her afregnes ikke 
10%.

Vi vil gerne foreslå, at FDF arbejder målrettet for at gøre 
55nord til en endnu bedre butik, således at den positive 
udvikling smitter af på både forbundsregnskab og økono-
mien i kredsene.

Vi kunne fx forslå, at der ved enhver handel - i butiks-
trailer, i Taulov eller ved internethandel - oplyses en 
kredstilknytning, således vi har en målemekanisme, der 
kan anvendes til rabat. Herved sikres, at kredsene opnår 
fortjeneste, uanset hvilken salgskanal de bidrager til. 
Som incitament kan valg af kredstilknytning eventuelt 
give rabat til den handlende, således at der opstår en 
win-win situation for både den, der køber og for kredsen. 
Altså muligvis en mindre rabat til kredsene end i dag, 
men med et formentlig større omsætningsvolumen. Det 
er ledelsen og ikke landsmødet, der beslutter rabatsat-
sen.

Det kan overvejes, at gøre kredsene til mere aktive 
”showrooms”. Akkurat som nogle varer fremhæves i 
kataloget, kunne man forestille sig, at varerne fysisk kan 
besigtiges i kredsene, men at selve handelen sker ved 
internethandel. Ved udsendelse af en udskiftelig ”show-
roomspakke” til kredsene, vil man også kunne inddrage 
mindre kredse som aktiv salgskanal, og herved opnå flere 
”fysiske butikker” end konkurrenterne. Dette hindrer 
naturligvis ikke kredse i at have en egentlig kredsbutik. 
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Kort sagt – er vores forslag, at 55nord geares til endnu 
mere og bedre internethandel med kredsene som en 
aktiv salgskanal.

Økonomi
Forslagsstiller kan ikke opstille en konkret økonomibe-
regning. Der vil være en udgift til tilretning af systemer, 
så kredstilknytning kan registreres ved salg.

Bilag til punkt 22: Forslag om at sikre virk-
somhedsoptimering af 55Nord
Forslag stillet af FDF Odense 3, FDF Odense 12 og FDF 
Odense Ansgar.

Indledning
Der ønskes en optimering af leveringstiderne for butik-
ken 55 grader nord.

Forslagets ordlyd
Hovedbestyrelsen pålægges at arbejde for at 55grader 
nord gennemgår virksomhedsstrukturen med henblik 
på at optimere leveringstiden og lagerforholdene på især 
FDF-skjorter og mærker. 
Der skal sættes en garanti på leveringstid af skjorte og 
mærker i alle størrelser og niveauer på en måned.

Motivation
Der opleves stor ventetid op både skjorten og mærkerne. 
Dette er uacceptabelt, da disse er hovedprodukterne for 
det daglige kredsarbejde. Skjorten er symbol på vores 
uniformerede arbejde og det anses som uskreven regel 
i FDF at man bærer skjorten barn såvel som leder. Med 
ventetider på over tre måneder på visse modeller, er 
dette ikke en mulighed og der opleves i kredsene util-
fredshed fra forældre og medlederne når de skal vente 
længe på deres uniformer.

Ovenstående problematik gør sig også gældende for 
mærkerne. Mærkerne betyder utroligt meget for alle 
børn og unge i FDF og de står som symbol på skjorten for 
de kompetencer og de oplevelser man har opnået ved 
erhvervningen af disse. Det er derfor af stor betydning af 
mærkerne kan udleveres til børnene ved afslutningen af 
et forløb, da det for mange af dem anses for selve formå-
let med aktiviteten.

Økonomi
55grader nord skal selv stå for betalingen af konsulenten. 
Med begrundelse i, at samarbejdet med denne skal for-
bedre det daglige arbejde og herved på sigt kunne betale 
sig selv hjem. Egne finanser fra overskud i 55grader nord.
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Bilag til punkt 23: Forslag om revidering af 
FDFs vedtægter
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Indledning
FDFs vedtægter blev behandlet på landsmødet i 2012 
efter en omfattende vedtægtsrevision. Herefter blev en-
kelte ændringer behandlet på landsmødet i 2014, som er 
seneste datering af FDFs gældende vedtægter.

Landsforbundet opsamler løbende forhold, som af den 
ene eller anden grund bør skærpes eller ændres i FDFs 
vedtægter.

Hovedbestyrelsen fremsætter her et samlet ændringsfor-
slag til landsmødets behandling.
Som tidligere er vedtægtsændringerne for god ordens 
skyld gennemgået af landsforbundets advokat uden 
kommentarer.

Ændringsforslagene kan opsummeret kategoriseres som 
værende:
1. Ændringer fra en arbejdsgruppe, der har arbejdet med 

landsdelsledelsernes rolle.
2. Ændringer der gør vedtægterne mere tydelige.
3. Ændringer opsamlet i perioden fra sidste landsmøde.

* Se vedtægter og ændringer (forslagets 
 ordlyd) bagerst i dagsordenen side 48
 
Bilag til punkt 24: Forslag om at forlænge 
forsøgsordning med kontingentfrihed for 
medlemmer på 0-4 år
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse

Indledning
Siden 2012 ses et stadig stigende antal kredse med fami-
liearbejde. I dag er der kendskab til omkring 45 kredse i 
landsforbundet, som udbyder et tilbud til familie-FDF. 
Der eksperimenteres på meget forskellig vis gående fra 
særlige specialkredse alene med familiearbejdet, til en 
gren eller klasse under en FDF kredsen med familie-
arbejde under forskellige rammer og organiseringsfor-
mer.
Landsmødet 2014 vedtog en forsøgsordning med kontin-
gentfrihed for medlemmer i alderen 0-4 år for at give et 
efterspurgt spillerum til at afprøve forsøg med familiear-
bejde.
I 2016 har Hovedbestyrelsen i tillæg hertil endvidere 
vedtaget ”retningslinjer for familiearbejde i FDF”, som 
nu giver forbundets svar på familie-FDFs spørgsmål om 

kontingentbetaling og medlemsregistrering af familier i 
FDF.
Kredse og forbund har brug for mere tid til at afprøve 
familiearbejdet før kontingentfrihedsmodellen udfases 
eller gøres varig.

Forslagets ordlyd
Hovedbestyrelsen opretholder forsøg i 2017 og 2018, 
hvor medlemmer fra 0-4 år ikke opkræves kontingent fra 
landsforbundet. 
Det skal fortsat sikres at kredse med familiearbejde regi-
strerer medlemmerne i Carla og opkræver mindst 75 kr. i 
medlemskontingent jf. FDFs vedtægter. 
Forsøgsordningen skal sammen med Hovedbestyrelsen 
vedtagne retningslinjer for familiearbejde i FDF evalu-
eres frem mod LM2018 mhp. fastlæggelse af en anden 
medlems- og kontingentpraksis for familiearbejde i FDF. 

Motivation
Stadig flere kredse etablerer familiearbejde og Hoved-
bestyrelsen opsamler løbende viden og erfaringer om 
familiearbejdet i FDF. 
Med HB vedtagelsen i 2016 af ”retningslinjer for familie-
arbejde i FDF” gives i de kommende år et efterspurgt svar 
på hhv. medlemsregistrering og kontingentbetaling for 
familiemedlemmer i FDF. 

Retningslinjerne som HB har vedtaget sept. 2016 er som 
følger:
1. Børn 0-4 år indmeldes i Carla og betaler mindst 75 kr. i 

kontingent til kredsen. Kontingent til landsforbundet 
er fritaget jf. LM forslag om forsøgsperiode.

2. Børn 5 år og opefter indmeldes i Carla på helt alminde-
lige betingelser og opkræves det af kredsen fastsatte 
kontingent. Kontingent til forbundet udgøres af det af 
landsmødet fastsatte kontingent. 

3. Forældre deltager i familieaktiviteten uden medlem-
skab af FDF. Kredsen kan vælge at opkræve en delta-
ger- eller forbrugsbetaling og/eller indmelde forældre 
på almindelige betingelser for voksne medlemmer. 

Med ovenstående retningslinjer for familiearbejde i FDF 
samt en kontingentfritagelse for medlemmer i alderen 
0-4 år gives der den fornødne tid til at forbundet og 
kredse kan videreudvikle og eksperimentere ift. familie-
arbejde i FDF.

Retningslinjerne ligger i tråd med øvrige store samråds-
organisationers praksis på området og vurderes at være 
afstemt med eksterne tilskudsregler. 
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Fordele ved selve forsøgsordningen ud fra et kredsper-
spektiv og forbundsperspektiv, en gentagelse af motiva-
tion fra LM2014:

Kredse:
1. Flere kredse vil opleve, at de ikke gør noget ’forbudt’ 

ved at omgås registrering i Carla el. lign. 
2. Administrationen samles i Carla og udnytter mere af 

Carlas funktionalitet, f.eks. kontaktmodulet. 
3. Kredsene vil i visse kommuner kunne modtage til-

skud, da medlemmerne omfattes af FDFs vedtægter og 
folkeoplysningsloven. 

4. Kredsene vil opleve en bedre service og en tydelig mo-
del for håndtering af medlemmer fra 0-4 år, hvilket må 
medføre oprettelse af familieafdelinger i flere kredse, 
end det er tilfældet i dag. 

5. Ordningen vil give mulighed for at f.eks. lederbørn vil 
kunne meldes ind i FDF. 

Landsforbund: 
1. Der er et medlemsvækstpotentiale i dette initiativ. 
2. Familiemedlemmer 0-4 år vil omfatte de tilskudsudlø-

sende medlemmer, hvis der lokalt er indbetalt min. 75 
kr. pr. medlem, hvilket FDFs vedtægter også foreskri-
ver i dag. 

3. Forbundet har brug for erfaringer med dette.

Bilag til punkt 25: Forslag om budget for 
2017-2018
Herunder fastsættelse af kontingent for 2017-2018
Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse.

Motivation

INDTÆGTER

Hovedbestyrelsen stiller med budgettet for 2017 og for 
2018 forslag om afvikling af mediekontingentet over en 
3- eller 4-årig periode, hvilket konkret for 2017 betyder en 
reduktion fra 50 kr. til 35 kr. for medlemmer 18 år+, og en 
reduktion fra 20 kr. til 15 kr. for medlemmer under 18 år. 
For 2018 vil mediekontingentet reduceres yderligere til 
20 kr. for medlemmer 18 år+ og til 10 kr. for medlemmer 
under 18 år.

Sammenholdt med en fremskrivning af det ordinære 
kontingent lægger hovedbestyrelsen derved op til, at det 
samlede kontingent for medlemmer 18 år+ reduceres fra 
405 kr. i 2016 til 390 kr. i 2018, mens det for medlemmer 
under 18 år stort set holdes uændret fra 375 kr. i 2016 til 
380 kr. i 2018.

Forslaget skal ses i lyset af flere forhold bl.a. ønsket om 
kun en kontingentsats, mindre administration samt øget 
anerkendelse af de frivillige ledere.  

For det ordinære kontingent foreslår Hovedbestyrelsen 
en stigning på 10 kr fra 2016 til 2017, og en stigning igen 
fra 2017 til 2018 på 5 kr. svarende til henholdsvis 365 kr. 
i 2017 og 370 kr. i 2018 per medlem. Det er for perioden 
den samme kontingentudvikling som ved sidste lands-
møde. 

Antallet af medlemmer er opgjort som gennemsnittet ud 
fra det registrerede antal medlemmer i CARLA for de se-
neste fire kvartaler, hvilket i lighed med tidligere budget-
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ter er forbundet med nogen usikkerhed, da FDF historisk 
har oplevet medlemstilbagegang i en længere periode, 
hvilket dog ændredes for 2015. 

Med udgangspunkt i det nuværende medlemstal forven-
tes tilskud fra DUF uændret. Der er rent budgetmæssigt 
ikke forventning om, at FDFs tilskud ændres som en 
følge af den nye medlemsdefinition hos DUF eller æn-
dring i taksterne. Dette trods nogen politisk usikkerhed 
gældende for 2016 og fremover. Grundet den øgede usik-
kerhed, der knytter sig til specifikt denne indtægt, er der 
naturligvis behov for løbende at følge DUF tæt, ligesom 
Hovedbestyrelsen i Landsforbundets omkostningsstruk-
tur fortsat skal sikre os en agilitet, der giver mulighed for 
at lade omkostningerne følge tilsvarende med ned, hvis 
indtægterne reduceres.

Vi har igennem de seneste år oplevet en reduceret til-
bagebetalingsgrad ift. Landsforbundets omkostninger 
til moms, hvilket dog nu vurderes at være bragt i ro for 
en periode. Momskompensation er derfor budgetsat til 
1.100 t.kr. i 2017 som en følge af øget omsætning i 2016 
i relation til FDFs Landslejr, og til 550 t.kr i 2018, som er 
forventningen i et normalår.

Værdireguleringen fra 55 Nord er øget til 1.000 t.kr. i 
2017 primært som en følge af forventet øget omsætning 
fra Spejdernes Lejr 2017 og til 500 t.kr. i 2018, som er 
forventningen fra FDFs hovedbestyrelse i et normalår 
uden større lejre. På ejernes opfordring har bestyrelsen 
og direktionen for 55 Nord vedtaget implementering af 
en ny hjemmeside, hvilket er sket medio 2016. Hjemme-
siden vil løbende blive udviklet og tilpasset både brugere 
og produkter, og vi har forventninger om, at det sammen 

med en række andre tiltag hen over de kommende år vil 
være med til at øge kundetilfredsheden blandt kredse og 
medlemmer, hvilket gerne skal medvirke til at oprethol-
de omsætning og de positive resultater for selskabet.

OMKOSTNINGER

Personaleomkostninger er rammesat ud fra en forventet 
videreførsel af den nuværende normering og besætning, 
tilskrevet en prisindeksregulering og medregnet den 
forventede regulering af OK16 på de løntrin, som FDFs 
ansatte følger.

Udvalgsbevillinger er opretholdt jf. sidste LM budget i en 
fortsat forventning om, at udvalg og frivillige skal ind og 
spille en mere central rolle i Landsforbundets aktiviteter.

Ambition og udviklingsmål tildeles en ramme på samlet 
set 800 t.kr. fordelt ligeligt over de to budgetår.

Mediebudgettet omfatter samme medietilbud som tid-
ligere. Der er indarbejdet nye omkostninger til bl.a. den 
mere direkte distribution af medietilbud jf. HBs vedta-
gelse maj16. Udvikling af kredsCMS (hjemmesider for 
kredse, udvalg mv) er rammesat til 300 t.kr., som forven-
tes afviklet i 2017. 

I ejendomsbudgettet har Rysensteen fortsat en let for-
bedret indtægtsside som en følge af erhvervslejemål på 3. 
salen, der reducerer den samlede drift af ejendommen til 
en omkostning i 2017 på 1.335 tkr. og i 2018 på 1.100 tkr., 
hvilket skal ses i lyset af, at Rysensteen ud over aktivi-
teter også anvendes til domicildrift. Vedligeholdelse af 
sengeafsnit forventes gennemført i 2017.
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For Friluftscenter Sletten forventes der igangsat større 
vedligeholdelsesarbejder i 2017 på bl.a. gymnastiksalen, 
hvilket øger omkostningerne, mens indtægtssiden for-
ventes at være på tilsvarende niveau som de seneste år 
med øget udlejning. Det medfører en forventet omkost-
ning på 700 tkr. for 2017 og på 455 tkr. for 2018. 

Kurser og møder er budgetmæssigt uændret i forhold til 
tidligere budgetår.

Service og administration holder omkostningsniveauet 
dog afsættes 25 t.kr ekstra årligt til husleje udenfor Kbh., 
hvilket er forbundets omkostning til leje af lokaler på 
Nørre Alle i Aarhus. Forsikringer øges til 350 t.kr. jf de 
senere års udvikling.

Resultatet udviser således +355 i 2017 og -185 i 2018 før 
henlæggelser, dvs. et samlet driftsoverskud for de to år 
på i alt 170 tkr.

MEDLEMSPULJEN

Der er forventet øget træk på Medlemspuljen som en 
følge af et politisk ønske om at bringe disse midler i an-
vendelse til fortsat glæde for FDFs kredse og for at sikre, 
at puljen hen over tid reduceres.

LIKVIDITET

Likviditeten forventes at blive negativt påvirket i både 
2017 og 2018 med i alt 1.130 t.kr., da anvendelsen af 
henlagte midler overstiger det samlede driftsresultat. Det 
skal dog bemærkes, at der knytter sig en væsentlig usik-
kerhed til disse tal, da effekten af 55 Nords udbyttepolitik 
er forholdsvis stor.

Baggrunden for dette er dels et politisk ønske om etab-
lere en projektstilling vedrørende medier og kredskom-
munikation, dels ønsket om i en forsøgsperiode at støtte 
op omkring kredse, der laver Familie-FDF, og dels en 
forventning om, at vi tilsvarende 2014 og 2015 også i 2016 
realiserer et positivt drifts- og likviditetsoverskud, der 
skal komme kredsene til gode.
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Budget for 2017-2018
Nøgletal 2015 2016 2017 2018

Kontingentpligtige medlemmer, grundlag 20.953 21.305 21.100 21.100

Heraf medlemmer over 18 år 7.020 7.043 7.250 7.250

Heraf medlemmer under 18 år 13.933 14.262 13.850 13.850

Kontingentsats, standard 345 355 365 370

Mediekontingent, over 18 år 50 50 35 20

Mediekontingent, under 18 år 20 20 15 10

Medlemskontingent, over 18 år 395 405 400 390

Medlemskontingent, under 18 år 365 375 380 380

Minimumskontingent for medlemskab af FDF 75 75 75 75

Kontingentsats i kroner 330 335 345 355

Mediekontingent o/u 18år i kroner 50/20 50/20 50/20 50/20

 REGNSKAB ESTIMAT BUDGET BUDGET
2015 2016 2017 2018

Indtægter i 1.000 kr.

Kontingenter inkl. mediekontingent 7.877 8.300 8.160 8.090

Kontingenter i alt 7.877 8.300 8.160 8.090
     

Tipsloven 6.659 6.400 6.700 6.700

Folkeoplysningsloven 276 250 250 250

Gaver og arv og refusioner 426 550 1.100 550

Tilskud i alt 7.361 7.200 8.050 7.500
     

Værdireg. af aktier i 55°NORD 209 700 1.000 500

Stævner og lejre 76 0 0 0

Landslejr 0 0 0 0

Landslotteri 100 100 100 100

Afregning vedr. lukkede kredse 408 0 0 0

Andre indtægter i alt 793 800 1.100 600
     

Finansielle indtægter i alt 143 75 50 50
     

Indtægter i alt 16.174 16.375 17.360 16.240
     

Udgifter i 1.000 kroner     
     

Lønninger 8377 8.750 8.950 9.050

Møder, rejser og kontorudgifter 712 650 650 650

Personaleuddannelse og -pleje 208 250 250 250

Personaleomkostninger i alt 9.297 9.650 9.850 9.950
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Udgifter i 1.000 kroner REGNSKAB ESTIMAT BUDGET BUDGET
2015 2016 2017 2018

Udvalgsbevillinger 74 250 250 250

Internationalt arbejde 252 175 125 125

Tilskud nye kredse/kredsstart 0 0 0 0

Særlige initiativer 10 25 25 25

Aktiviteter i alt 336 450 400 400
     

Ambition og udviklingsmål 192 400 400 400

Vision og udviklingsmål i alt 192 400 400 400
     

LEDEREN 344 400 475 475

Sille og Sigurd 218 225 220 220

Flux 206 220 220 220

Bluz 151 180 250 250

Web og øvrige medieomkostninger 696 300 515 215

Medier i alt 1.615 1.325 1.680 1.380

Drift Rysensteen 1342 1.410 1.335 1.100

Drift Friluftcenter, incl. øvrige ejendomme 298 640 700 455

Drift af ejendomme i alt 1640 2.050 2.035 1.555
     

Kursusvirksomhed 32 150 150 150

Møder, HB 171 325 325 325

Landsmøde, midtvejsdebat 9 150 50 150

Kurser og møder i alt 212 625 525 625
     

Administrationsomkostninger 280 370 470 470

IT 1114 1.000 1.000 1.000

Forsikringer 307 395 350 350

Kontingent til andre organisationer 190 205 210 210

DUF-revision 60 60 60 60

Tilskud til agitationsmateriale 9 0 0 0

Service og administration i alt 1.960 2.030 2.090 2.090
     

Finansielle omkostninger 24 15 25 25

     

Omkostninger i alt 15.276 16.545 17.005 16.425
     

Resultat før henlæggelser 898 -170 355 -185
     

Henlagt fra lukkede kredse -408 0 0 0

     

Årets resultat 490 -170 355 -185
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Forventet anvendelse af medlemspuljen   2017 2018 
Legens Dag   -100 -100

Tilskud til PR og agitation i kredse   -50 -50

LM14: Udfasning af plastmærker   -50 0

Ansøgninger til medlemspuljen, inkl. familie-FDF   -100 -100

Projektstilling: Medier og kredskommunikation   -250 -250

     

Likviditetsmæssig korrektion, 55°NORD     
Årsresultat,   -1.000 -500

Udbytteudbetaling,   500 750

     

Forventet likviditetstræk    -695 -435
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Bilag til punkt 26: Valg til FDFs Hovedbestyrelse 2016-2020
Se kandidater på FDF.dk/lm2016 

Allan Frank Walther 
• 38 år
• Chef for Group Finan-

cial Controlling & Risk 
 Management

• FDF F4

Christian Skovsgaard 
Bjerre
• 32 år
• Key Account Manager hos 

British Airways
• FDF K25 Brønshøj

Iben Konradi Nielsen
• 42 år
• Kommunikationsansvarlig, 

Socialpædagogerne 
• FDF Ny Tolstrup, 

 familie-FDF

Jan Olav Skogøy
• 44 år
• Kommandørkaptajn og 

afdelingschef i Forsvarets 
Sundhedstjeneste 

• FDF Århus Musikkreds

• HB-medlem siden 2004 og herunder kasserer siden 2010, 
• Kredsleder siden 1997, 
• Klasseleder siden 1993, 
• Medlem af FDF siden 1984, 
• Har deltaget i udvalg vedr. etableringen af Landsdels 8 

lederskole samt været kasserer herfor en årrække
• Derudover været med i udvalg vedrørende en lang række 

arrangementer på Frederiksberg og i  København.

• Startede som Tumling i FDF Isenvad i 1992 
• Fra 2001 Pilte og Væbnerleder i FDF Isenvad 
• Kredsleder i FDF Isenvad fra 2005 -2009
• Medlem af landsdelsledelsen i Landsdel 3 fra 2005 – 2009
• Landsdelsleder Landsdel 3 fra 2009-2013
• Ophold på Silkeborg Højskole i efteråret 2009 på FDF 

Projekt Navigatør linien  
• Siden 2011 børneleder i FDF K 25 Brønshøj
• Valgt til FDFs Hovedbestyrelse på landsmødet i 2012
• FDF repræsentant i Silkeborg Højskoles bestyrelse 
• Har fungeret som instruktør og rejseleder på SKS+  

og U-turn Uganda rejser 

• Medlem af FDF siden 1981 
• Familieleder i FDF Ny Tolstrup
• Tidligere instruktør på Seniorkursus Sletten
• Tidligere skribent på FDF LEDEREN
• Tidligere ansat, FDFs første kommunikations -

medarbejder

• Tumling i Fredensborg 
• Orkestermusiker i Allerød
• Leder
• Landsmødeltager første gang som kredsrepræsentant
• Orkestermusiker i Helleruplund Musikkreds
• Bestyrelsesmedlem og kasserer i Helleruplund  Musikkreds
• Musiker i Århus Musikkreds
• Formand i Århus Musikkreds
• Medlem i FDF orkesterudvalg
• Formand i FDF orkesterudvalg
• Kursusleder på FDF Efterårskursus
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F

D
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F
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F
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Jonas Kolby Laub 
 Christiansen
• 36 år
• Afdelingsleder i DONG 

Energy
• FDF Landskreds

Lene Thanild Schøler
• 43 år
• Folkeskolelærer 
• FDF Viborg 1

Søren Rejkjær 
 Svendsen
• 24 år
• International kandidatstu-

derende på global sundhed
• FDF Skovlunde

Ulla Visbech
• 49 år
• Chef for Pædagogik & 

Undervisning i Esbjerg 
Kommune

• FDF Landskredsen

• Livslangt medlem af FDF, herunder en række forskellige 
tillidsposter på kurser og i udvalg.

• Derudover har jeg siddet i DUFs styrelse for FDF inden  
jeg kom

• Hovedbestyrelsen som formand i 2012

• FDFer siden 1982, leder i de fleste klasser
• Lige nu væbnerleder, kredsleder og medlem af bestyrel-

sen i FDF Viborg 1
• Lige nu sekretær i landsdelsledelsen i landsdel 2
• Medlem af arbejdsgruppen, der udviklede Sille og Sigurd
• Redaktør for Sille og Sigurd i 10 år. Jeg er stadig en del af 

redaktionen – altså Sille & Sigurds ”mor”
• Forfatter af bogen ’Carla og farfar og historien om FDF’ og 

redaktør på ’Den lille Blå’ i 2015.
• Rigskoordinator i Blåt Rige på LL16
• Medarrangør af Blå Dag i Ree Park (landsdel 2 og 3)
• Medlem af arrangørgruppen bag Ranger Challenge 

• Tidl. FDF-leder og bestyrelsesmedlem i FDF Allerød 
• Ungdomsrepræsentant for LD8 ved landsmødet i 2010
• Tidligere leder i U-net
• Tidligere instruktør på 7.-8. Klasseskurser
• Sjakleder på VM
• Skribent for FLUX
• Leder i FDF Skovlunde
• Instruktør på Seniorkursus Vork
• Medlem af PlanUdvalget for Seniorkursus Vork
• Medlem af udvalget for Fællesdag og Natoplevelse på LL16
• Med i FDFs delegation til DUF delegeretmøder
• Delegationsleder for FDF v. Folkemødet på Bornholm

• Landslejrudvalget – landslejren 2016
• FDFs uddannelsesudvalg
• Instruktør på Ledelse af Frivillige – kredslederuddannelse
• Distriktsledelsen Sønderjyllands distrikt
• Kredsleder Vilstrup FDF
• Leder på diverse klasser
• Pilt, væbner, senior i Ballerup FDF
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Bilag til punkt 27: Valg af Landsforbundets 
interne revisor 

Bo Grøn-Iversen
FDF Hvidovre
51 år
Økonomichef i DBU
Uddannet revisor suppleret med HD i regnskab
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Appendiks
Fremstilling af tabeller med ved-
tægtsændringer og andre modeller
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6.2: Forslag om vedtægtsændring ift. FDFs værdier 
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse. 
 

Paragraf Nuværende ordlyd Forslag til ændring 
§ 3 Værdigrundlag [ værdigrundlag fremstillet i hele sin 

ordlyd ]  
[ værdigrundlag i hele sin ordlyd 
slettes ]  
 
Konsekvensrettelser af øvrige 
paragraffer 
 

§ 6 Ledere Stk. 2a 
For at blive udnævnt leder skal man, 
udover de i § 6 stk. 1 nævnte, have 
underskrevet landsforbundets 
ledererklæring:  
 
Efter nøje at have gjort mig bekendt 
med FDFs formål, værdigrundlag og 
lederideal samt være blevet 
orienteret om FDFs vedtægter 
erklærer jeg hermed, at jeg har lyst 
og vilje til at påtage mig et 
lederansvar og vil arbejde for, at 
FDFs formål føres ud i livet. 
 

Stk. 2a 
For at blive udnævnt leder skal man, 
udover de i § 6 stk. 1 nævnte, have 
underskrevet landsforbundets 
ledererklæring: 
 
Efter nøje at have gjort mig bekendt 
med FDFs formål og ambition samt 
være blevet orienteret om FDFs 
vedtægter erklærer jeg hermed, at 
jeg har lyst og vilje til at påtage mig 
et lederansvar og vil arbejde for, at 
FDFs formål føres ud i livet.  
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Bilag til punkt 9: Forslag om at indføre 15 års valgret i FDF 
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse 
 
Paragraf Nuværende ordlyd Forslag til ændring 
§ 9 Kredsbestyrelsen 
 

2.  
Kredsbestyrelsens medlemmer 
skal have den officielle 
myndighedsalder, bortset fra 
seniorrepræsentanten. 
 

2.  
Kredsbestyrelsens medlemmer 
skal være fyldt 15 år. 
 

 4.  
Kredsbestyrelsen konstituerer sig 
efter hvert ordinært valg og 
vælger selv sin formand, kasserer 
og andre tillidshverv. 
Kredslederen eller medlemmer af 
kredsledelsen samt 
lederrepræsentanten og 
seniorrepræsentanten kan ikke 
vælges til formand eller kasserer. 
 

4.  
Kredsbestyrelsen konstituerer sig 
efter hvert ordinært valg og 
vælger selv sin formand, kasserer 
og andre tillidshverv. 
Kredslederen eller medlemmer af 
kredsledelsen samt 
lederrepræsentanten kan ikke 
vælges til formand eller kasserer. 
 

§ 12 Landsdele og 
netværk 

1. 
[…]  
Kun nuværende eller tidligere 
ledere eller 
bestyrelsesmedlemmer i FDF kan 
modtage valg til 
landsdelsledelsen.  
 

Kandidatlisten skal indeholde 
oplysninger om, hvor og hvornår 
kandidaterne er eller har været 
tilknyttet FDF.  
 

 

 

 

 

Det påhviler landsdelsledelsen 
inden kandidatlistens udsendelse 
at fastslå, at de foreslåede 
kandidater opfylder 
valgbarhedsbetingelserne. 

1. 
[…]  
Kun nuværende eller tidligere 
seniorer, ledere eller 
bestyrelsesmedlemmer i FDF kan 
modtage valg til 
landsdelsledelsen.  
 

Kandidatlisten skal indeholde 
oplysninger om, hvor og hvornår 
kandidaterne er eller har været 
tilknyttet FDF.  
 

Kandidater skal være fyldt 15 år 
for at have valgret og være 
valgbare til landsdelsledelsen.  
 

Det påhviler landsdelsledelsen 
inden kandidatlistens udsendelse 
at fastslå, at de foreslåede 
kandidater opfylder 
valgbarhedsbetingelserne. 
 

§ 14 Hovedbestyrelsen 
 

2 a.  
[…]  

2 a.  
[…]  
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Kun nuværende eller tidligere 
ledere eller 
bestyrelsesmedlemmer i FDF kan 
modtage valg til 
hovedbestyrelsen.  
 

Listen skal indeholde oplysninger 
om, hvor og hvornår kandidaterne 
er eller har været tilknyttet FDF.  
 

 
 
 
 
Det påhviler forbundskontoret 
inden kandidatlistens udsendelse 
at fastslå, at de foreslåede 
kandidater opfylder 
valgbarhedsbetingelserne. 
 

Kun nuværende eller tidligere 
seniorer, ledere eller 
bestyrelsesmedlemmer i FDF kan 
modtage valg til 
hovedbestyrelsen.  
 
Listen skal indeholde oplysninger 
om, hvor og hvornår kandidaterne 
er eller har været tilknyttet FDF.  
 

Kandidater skal være fyldt 15 år 
for at have valgret og være 
valgbare til hovedbestyrelsen.  
 

Det påhviler forbundskontoret 
inden kandidatlistens udsendelse 
at fastslå, at de foreslåede 
kandidater opfylder 
valgbarhedsbetingelserne. 

Appendiks 1, § 4 
Kredsbestyrelsen 

2.  
Kredsbestyrelsens medlemmer 
skal have den officielle 
myndighedsalder, bortset fra 
seniorrepræsentanten.” 
 

2.  
Kredsbestyrelsens medlemmer 
skal være fyldt 15 år.  

 4.  
Kredsbestyrelsen konstituerer sig 
efter hvert ordinært valg og 
vælger selv sin formand, kasserer 
og andre tillidshverv.  
 
Kredslederen eller medlemmer af 
kredsledelsen samt 
lederrepræsentanten og 
seniorrepræsentanten kan ikke 
vælges til formand eller kasserer. 
 

4.  
Kredsbestyrelsen konstituerer sig 
efter hvert ordinært valg og 
vælger selv sin formand, kasserer 
og andre tillidshverv.  
 
Kredslederen eller medlemmer af 
kredsledelsen samt 
lederrepræsentanten kan ikke 
vælges til formand eller kasserer. 
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Bilag til punkt 10:  Forslag om ungdomsrepræsentanternes rolle i landsdelsledelsen 
Forslag stillet af landsdelsledelsen FDF landsdel 6  
 

Paragraf Nuværende ordlyd Forslag til ændring 
§12 Landsdele og netværk Stk. 1 

 
[…] 
Landsdelen ledes af en 
landsdelsledelse, der består af 
3-5 medlemmer valgt af 
landsdelsmødet.  
 
 
 
Antallet af medlemmer i 
landsdelsledelsen fastlægges 
af landsdelsmødet.  
 
Landsdelsledelsens 
medlemmer skal være 
medlemmer af FDF. 
 
[…] 
 

Stk. 1 
 
[…] 
Landsdelen ledes af en 
landsdelsledelse, der består af 
3-5 medlemmer valgt af 
landsdelsmødet, samt  
2 ungdomsrepræsentanter 
valgt af landsdelens seniorer.  
 
Antallet af medlemmer i 
landsdelsledelsen fastlægges 
af landsdelsmødet.  
 
Landsdelsledelsens 
medlemmer skal være 
medlemmer af FDF  
 
[…] 
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Bilag til punkt 11: Forslag om at styrke ungdomsdemokratiet i FDF 
Forslag stillet af landsdelsledelserne FDF landsdel 1, 2 og 3 
 

Paragraf Nuværende ordlyd Forslag til ændring 
§ 12 Landsdel og netværk Stk. 8 

Det påhviler landsdelsledelsen 
at afholde valg i landsdelen til 
landsdelens 
ungdomsrepræsentanter samt 
at støtte disse forud for 
landsmødet og under dette i 
det nødvendige omfang. 
 
 
 
 
 
 
Der skal vælges to 
ungdomsrepræsentanter samt 
to suppleanter. 
 

Stk. 8 
Det påhviler landsdelsledelsen 
at afholde valg i landsdelen til 
landsdelens 
ungdomsrepræsentanter og 
suppleanter samt at træne 
disse forud for landsmødet og 
under dette i det nødvendige 
omfang. 
 
Der skelnes ikke mellem 
ungdomsrepræsentanter og 
suppleanter i træningen. 
 
Der skal vælges to 
ungdomsrepræsentanter samt 
to suppleanter.  
 
Valget afholdes senest 13 
måneder før den forventede 
landsmødedato. 
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Bilag til punkt 12: Forslag om udtalelser fra landsmødet 
Forslag stillet af FDF Gevninge, FDF Hvalsø og FDF Hedehusene 
 

Paragraf Nuværende ordlyd Forslag til ændring 
§ 15 Landsmødet Stk. 2 

[…] 
Landsmødet kan vedtage 
offentlige udtalelser om alle 
emner, som det finder relevant. 
Disse kan frembringes på selve 
landsmødet og skal vedtages af 
2/3 af de afgivne stemmer. 
[…] 

Stk. 2 
[…] 
Landsmødet kan vedtage 
offentlige udtalelser om alle 
emner, som det finder relevant. 
Disse kan frembringes på selve 
landsmødet og skal vedtages af 
2/3 af de afgivne stemmer. 
 
 
Et ønske om en udtalelse fra 
landsmødet skal fremsættes 
ved landsmødets indledning, i 
forbindelse med dirigenternes 
godkendelse af landsmøde og 
dagsorden. 
[…] 
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Bilag til punkt 15: Forslag om ændring af landsdelsledelsernes valgperiode og afholdelse af 
landsdelsmøde 
Forslag stillet af landsdelsledelsen FDF landsdel 5 
 

Paragraf Nuværende ordlyd Forslag til ændring 
§12 Landsdele og netværk Stk. 1 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
Stk.2  
Der afholdes landsdelsmøde 
hvert andet år, i året efter 
landsmødet, inden udgangen af 
marts. 
 

Stk. 1 
[…] 
Landsdelsledelsens 
medlemmer vælges for en 
periode på minimum to og 
maksimalt fire års varighed. 
Varigheden fastlægges af 
landsdelsmødet. 
 
Stk. 2  
Der afholdes som minimum 
landsdelsmøde hvert andet år, i 
året efter landsmødet, inden 
udgangen af marts.  
 
Hvis landsdelsmødet ønsker 
det kan der afholdes 
landsdelsmøde hvert år inden 
udgangen af marts. 
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Bilag til punkt 16: Forslag om ændring af valg til landsdelsledelser 
Forslag stillet af Landsdelsledelsen FDF landsdel 7 og 8 
 

Paragraf Nuværende ordlyd Forslag til ændring 
§ 12  
LD og netværk 

Stk. 1 
 
[…] 
 
Landsdelen ledes af en 
landsdelsledelse, der består af 35 
medlemmer valgt af landsdelsmødet. 
 
[…] 

Stk. 1 
 
[…] 
 
Landsdelen ledes af en 
landsdelsledelse, der består af 46 
medlemmer valgt af landsdelsmødet.  
 
[…] 
 

§ 12  
LD og netværk 

Stk. 2 
 
Der afholdes landsdelsmøde hvert 
andet år, i året efter landsmødet, inden 
udgangen af marts. 
 

Stk. 2 
 
Der afholdes landsdelsmøde hvert år 
inden marts.  
 
 
 
De under stk. 1 nævnte medlemmer 
vælges for en periode af 2 år, således 
at der ved hvert ordinært 
landsdelsmøde vælges min. to, dog 
max. tre medlemmer. 
 

§ 12  
LD og netværk 

Stk. 3 
 
Dagsorden skal som minimum omfatte: 
[…] 
1. Forslag fra kredsene og 

landsdelsledelsen om landsdelens 
plan for de kommende to år, som 
skal danne udgangspunkt for 
samarbejdsaftalen med 
hovedbestyrelsen. 

2. Bindende vedtagelser på 
landsdelsniveau, herunder 
fastlæggelse af budget for 
de følgende to år. 

 
[…]      

 

Stk. 3 
 
Dagsorden skal som minimum omfatte: 
[…] 

1. Forslag fra kredsene og 
landsdelsledelsen om 
landsdelens plan for det 
kommende år, som skal danne 
udgangspunkt for 
samarbejdsaftalen med 
hovedbestyrelsen.  

2. Bindende vedtagelser på 
landsdelsniveau, herunder 
fastlæggelse af budget for det 
følgende år.  
 

[…] 
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Bilag til punkt 17: Forslag om øget fleksibilitet i landsdelenes arbejdsform 
Forslag stillet af Landsdelsledelsen FDF landsdel 7 og 8 
 

Paragraf Nuværende ordlyd Forslag til ændring 
§ 12  
LD og netværk 

Stk. 3 
 
Landsdelsmødet skal indkaldes 
skriftligt med mindst 12 ugers varsel, 
med angivelse af dato og sted for 
afholdelse.  
 
Samtidig opfordres kredse og 
hovedbestyrelsen til at indsende 
kandidater til landsdelsledelsen og 
forslag til dagsorden. Dette skal være 
landsdelsledelsen i hænde senest 5 
uger før afholdelse af landsdelsmødet.  
 
Fristen på 5 uger kan fraviges på selve 
landsdelsmødet, hvis der er flertal for 
at fravige reglen. 
Senest 4 uger før landsdelsmødets 
afholdes, udsender landsdelsledelsen 
dagsorden mødebilag og kandidatliste. 
 
 

Stk. 3 
 
Landsdelsmødet skal indkaldes 
skriftligt med mindst 8 ugers varsel, 
med angivelse af dato og sted for 
afholdelse.  
 
Samtidig opfordres kredse og 
hovedbestyrelsen til at indsende 
kandidater til landsdelsledelsen og 
forslag til dagsorden. Dette skal være 
landsdelsledelsen i hænde senest 3 
uger før afholdelse af landsdelsmødet. 
 
Fristen på 3 uger kan fraviges på selve 
landsdelsmødet, hvis der er flertal for 
at fravige reglen. 
Senest 2 uger før landsdelsmødets 
afholdes, udsender landsdelsledelsen 
dagsorden mødebilag og 
kandidatliste.  
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Bilag til punkt 23: Forslag om revidering af FDFs vedtægter 
Forslag stillet af FDFs Hovedbestyrelse 
 

Paragraf Nuværende ordlyd  Forslag til ændring Bemærkninger 
§ 5 
Medlemmer 

 8. Der skal indhentes 
børneattester for alle 
medlemmer der er omfattet 
af gældende lovgivning. 
 

Nyt punkt. Flyttes fra 
nuværende § 6 Ledere 

§ 6 Ledere Stk 1. 
For at blive leder i FDF skal 
man  
 
a. være fyldt 18 år.  
 
b. have personlig tilknytning 
til den danske folkekirke. 
Hovedbestyrelsen kan dog 
dispensere fra 
denne bestemmelse. 
 
c. vedkende sig 
landsforbundets formål og 
medvirke til at skabe et 
kristent fællesskab, hvor den 
enkelte kan blive forstået, 
accepteret og respekteret. 
 
d. efter bedste evne ved 
deres forkyndelse, virke og 
tale være med til at skabe en 
kristen livsholdning. 
 
e. have gennemgået 
landsforbundets 
grundlæggende 
lederuddannelse og være 
forpligtet til løbende 
at dygtiggøre sig. 
 

Stk. 1. 
For at blive leder i FDF skal 
man  
 
a. være fyldt 18 år.  
 
b. have personlig tilknytning 
til den danske folkekirke. 
Hovedbestyrelsen kan dog 
dispensere fra 
denne bestemmelse. 
 
c. vedkende sig 
landsforbundets formål og 
medvirke til at skabe et 
kristent fællesskab, hvor den 
enkelte kan blive forstået, 
accepteret og respekteret. 
 
d. efter bedste evne ved 
deres forkyndelse, virke og 
tale være med til at skabe en 
kristen livsholdning. 
 
e. have gennemgået 
landsforbundets 
grundlæggende 
lederuddannelse og være 
forpligtet til løbende 
at dygtiggøre sig. 
 
f. være medlem af FDF. 
 

Nyt punkt f.  
Her præciseres det, at man 
som leder skal være medlem 
af FDF. 

§ 6 Ledere Stk. 6.  
Der skal indhentes 
børneattester for alle 
medlemmer der er omfattet 
af gældende lovgivning. 
 

 Punktet slettes her. Nyt punkt 
under § 5 Medlemmer. 

§ 9 Kreds-
bestyrelsen 

Stk. 3.  
Kredsbestyrelsen er ansvarlig 
for, at kredsens arbejde drives 

Stk. 3.  
Kredsbestyrelsen er ansvarlig 
for, at kredsens arbejde drives 

Her udvides med ordet 
”formål” for at tydeliggøre 
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i overensstemmelse med 
FDFs vedtægter og på 
økonomisk forsvarlig vis. 
[…] 

i overensstemmelse med 
FDFs formål og vedtægter 
samt på økonomisk forsvarlig 
vis. 
[…] 

dette og skabe sammenhæng 
med § 7. 

§ 9 Kreds-
bestyrelsen 

Stk. 3.  
[…] 
Repræsentanter for sogne og 
forældrekreds kan ikke være 
aktive ledere. Det gælder 
også for supplerede 
mandater. 
[…] 

Stk. 3. […] 
Repræsentanter for sogne og 
forældregruppen kan ikke 
være aktive ledere. Det 
gælder også for supplerede 
mandater. 
[…] 

Vi ”normaliserer” sproget ved 
at ændre ”forældrekredsen” 
til ”forældregruppen”. 

§ 12 Landsdele 
og netværk 

1 a.  
Det er landsdelsledelsens 
opgave i samarbejde med 
forbundssekretæren: 

• at gennemføre 
varieret 
lederuddannelse i 
landsdelen. 

• at gennemføre 
arrangementer, som 
naturligt kan 
arrangeres på 
landsdelsniveau. 

• at inspirere til 
løbende debat af 
arbejdet i FDF, og 
herunder debatsætte 
dagsorden til 
landsmøde og 
landsdelsmøder. 

• at sikre FDF størst 
mulig synlighed. 

1 a.  
Det er landsdelsledelsens 
opgave i samarbejde med 
forbundssekretæren: 

• at gennemføre 
varieret 
lederuddannelse i 
landsdelen. 

• at gennemføre 
arrangementer, som 
naturligt kan 
arrangeres på 
landsdelsniveau. 

• at inspirere til 
løbende debat af 
arbejdet i FDF, og 
herunder debatsætte 
dagsorden til 
landsmøde og 
landsdelsmøder. 

• at sikre FDF størst 
mulig synlighed. 

• at støtte kredse og 
netværk i at føre 
ambition, 
udviklingsmål og 
landsmødevedtagels
er ud i livet. 

• at sikre 
netværkssamarbejde 
i landsdelen, så 
ingen kredse står 
alene med deres 
kredsudvikling. 

• at sikre 
ungdomsdemokratiet 
i landsdelen. 
 

Jf. indstilling af gruppen der 
har arbejdet med 
landsdelsledelsernes rolle 
tilføjes tre punkter. 
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§ 13 Faste 
ejendomme 

5 d.  
Ejerfællesskabets øverste 
myndighed er ejermødet, der 
består af 1-2 
repræsentant(er) for hver af 
ejerkredsene, og afholdes 
mindst 1 gang årligt. Til køb, 
salg og pantsætning af fast 
ejendom samt ændringer i 
nærværende overenskomst 
kræves vedtagelse med 2/3 
af de på ejermødet afgivne 
stemmer. 
Det årlige ejermødes 
dagsorden skal som minimum 
indeholde følgende punkter: 

• godkendelse af 
protokol 

• forretningsudvalgets 
beretning 

• regnskab 
• forslag fra 

forretningsudvalg og 
ejerkredse 

• budget 
• valg af 

forretningsudvalg på 
3-5 medlemmer 

• valg af 2 revisorer, 
hvoraf den ene ikke 
må være leder eller 
bestyrelsesmedlem i 
FDF 

• eventuelt. 
 

5 d.  
Ejerfællesskabets øverste 
myndighed er ejermødet, der 
består af 1-2 
repræsentant(er) for hver af 
ejerkredsene, og afholdes 
mindst 1 gang årligt. Til køb, 
salg og pantsætning af fast 
ejendom samt ændringer i 
nærværende overenskomst 
kræves vedtagelse med 2/3 
af de på ejermødet afgivne 
stemmer. 
Det årlige ejermødes 
dagsorden skal som minimum 
indeholde følgende punkter: 

• godkendelse af 
protokol 

• modtage 
forretningsudvalgets 
beretning 

• godkendelse af 
regnskab 

• vedtage forslag fra 
forretningsudvalg 
og ejerkredse 

• godkendelse af 
budget 

• valg af 
forretningsudvalg på 
3-5 medlemmer 

• valg af revisor samt 
stedfortræder for 
denne. Disse må 
ikke være ledere 
eller 
bestyrelsesmedlem
mer i ejerkredsene. 

• eventuelt. 
 

Dagsordenen præciseres og 
kravet om valg af to revisorer 
ændres til en. Dette er 
allerede gældende for de 
øvrige valgte organer i FDF. 

§ 13 Faste 
ejendomme 

5 e.  
Forretningsudvalget 
konstituerer sig med 
formand, kasserer og 
sekretær. Udvalget 
administrerer ejendommen 
og indkalder til ejermøde, der 
kan begæres indkaldt af 
enhver af ejerkredsene. 
 

5 e.  
Forretningsudvalget 
konstituerer sig med formand 
og kasserer. Udvalget 
administrerer ejendommen 
og indkalder til årlige 
ejermøde.  
Forretningsudvalget kan 
indkalde til ekstraordinære 
ejermøder, ligesom der kan 
begæres indkaldt til 

Konstitueringen ændres så 
den afspejler øvrige valgte 
organer i FDF. Formuleringen 
om indkaldelse til ejermøder 
gøres mere tydelig. 
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ekstraordinært ejermøde af 
enhver af ejerkredsene. 
 

§ 15 
Landsmødet 

Stk. 1.  
Landsforbundets højeste 
myndighed er landsmødet, 
der består af: 

• repræsentanter for 
kredsene, valgt af 
ledermødet og 
kredsbestyrelsen 

• fra hver landsdel tre 
valgte medlemmer 
og to 
ungdomsrepræsenta
nter. 

[…] 

Stk. 1.  
Landsforbundets højeste 
myndighed er landsmødet, 
der består af: 

• repræsentanter for 
kredsene, valgt af 
ledermødet og 
kredsbestyrelsen 

• fra hver 
landsdelsledelse tre 
af de valgte 
medlemmer  

• fra hver landsdel to 
valgte 
ungdomsrepræsenta
nter. 

[…] 

Præcisering af at landsdelens 
repræsentanter er valgte 
medlemmer fra 
landsdelsledelsen samt to 
valgte 
ungdomsrepræsentanter 

Appendiks 1 
§ 4 
Kredsbestyrels
en 

 f.  
På fast ejendom, herunder 
grundarealer, der ejes eller 
erhverves af kredse under 
landsforbundet enkeltvis eller 
i fællesskab, skal der 
tinglyses en deklaration, der 
giver landsforbundet 
forkøbsret til samme pris og 
på samme vilkår, som kunne 
opnås ved salg til anden side. 
Deklarationen skal ikke være 
til hinder for nogen 
pantsætning. 
 

Tilføjelse af nyt punkt, der 
nævner dette i 
kredsvedtægten. Det står 
allerede i de overordnede 
vedtægter 

 


