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a STEMMESEDLERNE BLEV LUFTET 
FLITTIGT I LØBET AF WEEKENDEN.  
 FOTO RIEKE POPPE

Redaktør Christina Gro Hansen Redaktionssekretær Mai Christensen Layout Morten Haake Redaktion Lene Skovsted, Rasmus Lind, Rikke Nord, Sara 
Lentz Jørgensen, Birgitte Troldtoft Foto Thomas Heie Nielsen, Rieke Poppe.

FDFs hovedbestyrelse sagde tak for den store indsats blandt   
FDFs ledere, der har betydet, at FDFs medlemstal er steget i 2016. 
En lignende fremgang har man ikke set siden 1997. Det blev fejret 
med en sang fra scenen og lagkage til kaffen. 

 – Resultater, der kommer så sjældent, og som skyldes en enorm 
holdindsats på tværs af hele landet, dem må man gerne   
fejre – sammen, sagde FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Hurra for medlemsfremgang

Mel: Leg løs
Ledere i alle aldre mødes
her på Nyborg Strand i år
Her skal tænkes store tanker,
så at børn det bedste får.
Der er dog en særlig stemning,
når vi ser på medlemstal
En fremgang! - I skal alle ha'
HB-hilsen inden valg:

Et stort - TAK fordi
I er nogle - vi kan li'
I ta'r - kredsens tørn.
Det er ståstedet for børn.
Så I skal da forkæles nu.
Der er lagkage du!

En god, lang FDF-weekend er slut. En weekend, der bød på gode 
debatter, synspunkter og holdninger, fællessang, ændringsforslag til 
ændringsforslag og masser af grin og klapsalver. En weekend, hvor vi 
flyttede FDF sammen.

Her har du et lille magasin, der opsummerer en del af debatterne og 
de beslutninger, som landsmødet har truffet. Nu venter en spændende 
tid frem mod landsmødet i 2018, hvor vi sætter fokus på relationer og 
lokalt samarbejde.

Se meget mere fra landsmødet på FDF.dk og de sociale medier - besøg 
@FDFerne på Facebook, Instagram, Twitter og Youtube og under 
hashtagget #fdflm

God arbejdslyst de kommende år! 

FDF LEDERENs redaktion 

Et lille magasin fra en lang weekend

FOTO RIEKE POPPE
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AF RAMUS LIND

- Siden sidste landsmøde er jeg blevet spurgt om alting i FDF skal 
reduceres til leg. Om ikke ambitionen har fire ben. Og jo, legen har fyldt 
meget, ikke mindst på grund af landslejren. 

Sådan tog FDFs formand hul på afsnittet om ambitionen under 
aflæggelsen af sin mundtlige beretning. Og han fortsatte med at sætte 
præcise ord på, hvorfor legen har særstatus i FDF.

- FDF skal kendes for sit legesyn, hvor samværet har værdi i sig selv. 
I FDF er legen målet og ikke midlet. Her får hverdagen lov at tone væk 
for et øjeblik, når en tilfældig træstamme pludselig bliver til broen over 
en farlig kløft.

Jonas Kolby Laub Kristiansen pegede på, at frirummet i FDF er en 
markant modsætning til de lange skoledage, hvor legen tages som 
gidsel på den pædagogiske lærings præmisser. 

En hånd til folkekirken
Foruden det store fokus på leg, var der også plads til troen i beretnin-
gen. For troen har ifølge Jonas Kolby en central plads i FDF, selvom vi 

måske indimellem taler for meget om de kristne værdier i sig selv og 
for lidt om, hvordan vi i fællesskab med folkekirken kan nå ud til endnu 
flere børn og unge.

- Hvorfor bruger folkekirken ikke i højere grad FDF og lignende orga-
nisationer til at række ud til børn, unge og deres forældre, spurgte han 
retorisk, og fortsatte med en halvdyster forudsigelse.

- Færre og færre bliver døbt, og dermed får folkekirken færre og færre 
medlemmer. Det kan på sigt vise sig at have store konsekvenser for 
vores medlemstal. 

Jonas Kolby lod sig dog ikke slå ud af de dystre udsigter, og mindede 
om, at FDF gennem generationer har handlet om det gensidige møde, 
hvor paraderne bliver sænket, og hvor vi sammen tumler med de 
store spørgsmål. På den måde hjælper vi forældre til at opfylde deres 
dåbsløfte.

Med den opløftende påmindelse overlod han beretningen til lands-
mødet, som efter et par kommentarer modtog den med solide klap-
salver.

c LEGEN ER MED, NÅR VI MØDES I FDF. DET VAR DEN OGSÅ I WEEKENDEN, NÅR EN LEG BLEV BRUGT TIL AT KLARE HJERNERNE MELLEM DAGSORDENENS PUNKTER. 
 FOTO THOMAS HEIE NIELSEN

Formandens beretning

Legen fylder fortsat
FDFs formand leverede lørdag formiddag sin beretning. Her understregede han, at leg stadig er en vigtig del 
af FDF, som er med til at sikre et frirum for børn og unge. 
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AF CHRISTINA GRO HANSEN 

Hovedbestyrelsesmedlem Christian Skovsgaard Bjerre opsummerede 
de to sidste års arbejde omkring FDF i samarbejde, hvor kreds og lands-
forbund har arbejdet med samarbejdet med kirke, skole og kommune. 
Alle kredse er knyttet til et sogn, og de sidste to år har flere kredse prø-
vet kræfter med et samarbejde med den lokale skole. Det har også vist 
sig, at det kan være frugtbart med et tæt samarbejde med kommunen 
en række steder. 

– De kommende år vil vi ikke fokusere på specifikke samarbejdspart-
nere, men kirke og kommune kommer vi nok ikke udenom, sagde han 
fra talerstolen, sagde han.

Følgende udviklingsmål og delmål blev sat til debat: 
FDF skal åbne op og samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted
• Kredsene skal rustes til at spille en aktiv rolle for børn og unge i lokal-

samfundet.
• FDF skal nå udsatte børn og unge.
• Udbrede FDFs ambition til børn og unge gennem styrket samar-

bejde med skolerne. 

De udsatte børn
Debatten kom hurtigt til at handle om formuleringen ”udsatte børn 
og unge”. 

Søren Carøe fra FDF Randers 2 foreslog at erstatte udsatte med 
”såbare”. Nicolei Beier FDF Landsdel 6 fulgte op og foreslog, at vi i stedet 
skulle ”række ud til de socialt udfordrede børn og unge”. 

Johanne Lindegaard fra FDF Fredensvang talte for, at vi ikke stempler 
børn og slog derfor til lyd for formuleringen ”børn og unge i udsatte 
positioner”. Denne formulering bakkede formand for FDF Socialudvalg 
Simon Kangas Larsen op om. 

FDF Landsdel 1 talte for en sproglig rettelse til udviklingsmålet. Såle-
des at ”åbne op” blev erstattet med at ”FDF vil samarbejde”. 

Følgende blev vedtaget:
FDF skal samarbejde for at give flere børn og unge et ståsted
• Kredsene skal rustes til at spille en aktiv rolle for børn og unge i lokal-

samfundet.
• FDF skal nå børn og unge i udsatte positioner.
• Udbrede FDFs ambition til børn og unge gennem styrket samar-

bejde med skolerne. 

FDF skal fortsat samarbejde
Landsmødet har vedtaget, at kredsene de kommende år skal rustes til at samarbejde lokalt og nå børn og 
unge i udsatte positioner. 

FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer af høj kvalitet for 
at fastholde børn, unge og aktive ledere i FDF.

AF SARA LENTZ JØRGENSEN

Sådan lyder et af to udviklingsmål, som landsmødet har vedtaget 
lørdag eftermiddag. Landsmødet har hermed valgt at støtte hoved-
bestyrelsens forslag, om at fortsætte linjen fra udviklingsmålene fra 
landsmødet i 2014. 

- Vi har siden sidste landsmøde arbejdet med at sætte fælleskab og 
relationer på dagsordenen, men der er mere at gøre. Derfor ønsker vi at 
vi stadig skal arbejde videre med fællesskab og relationer gennem de 
tre delmål, sagde Lars Pedersen fra hovedbestyrelsen. 

Det betyder at det centrale fokus på relationer og fælleskab kommer 
til at være udviklingsmål i FDF indtil 2020. Med kommentarer uddy-
bede landsmødedeltagere, deres syn på udviklingsmålet:

- Vi har vane for at fokusere på at skabe aktiviteter. – Vi burde foku-
sere mere på, hvordan vi skaber fællesskab og relationer, sagde Grethe 
Andreasen fra FDF Landsdel 2. 

Fakta – De tre delmål
Delmål 1: FDF skal vise, hvordan legen skaber fællesskab og er et fri-
rum for børn og unge.

Delmål 2: Kredsene skal sikre et miljø og en kultur, hvor flere voksne 
vil deltage aktivt i arbejdet med børn og unge.

Delmål 3: Kredsene skal gennem gode relationer mellem børn og 
voksne fastholde flere medlemmer i længere tid.

Fællesskab og relationer er fortsat udviklingsmål i FDF

b LARS PEDERSEN MOTIVEREDE HOVEDBESTYRELSENS TANKER BAG AT LADE 
UDVIKLINGSMÅLET FÆLLESSKAB OG RELATIONER FORTSÆTTE INDTIL 2020.  
 FOTO RIEKE POPPE
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AF LENE SKOVSTED

- Vi fik en opgave med hjem for to år siden om af se på FDFs værdier, 
forklarede Iben Nielsen, der er medlem af hovedbestyrelsen og en af 
forfatterne bag det nye forslag og fortsætter: - Med forslaget har vi for-
søgt at bygge bro mellem formål, ambition og værdier.

Landsmødet tog rigtig godt imod hovedbestyrelsens forslag. 
- Det er knivskarpt arbejde, sagde Dorte Fog fra FDF K25 Brønshøj og 

roste det for at fange essensen i ambitionen og det arbejde, der hver uge 
folder sig ud i kredsarbejdet.

Enkelte ændringsforslag fandt dog vej til dirigenterne, og en særlig 
debat udfoldede sig om ordet leg. Ungdomsrepræsentanterne ønskede 
at erstatte det med legende. Her var svaret fra hovedbestyrelsen 
klart. I FDF leger vi for legens skyld, og legen kan noget i kraft af sig selv. 

Vi er ikke på udkig efter de færdigheder og kompetencer, legen 
resulterer i. Indtil vi har fundet et bedre ord, bruger vi ordet leg som en 
bred definition af det særligt FDFske.

Landsmødet var enig med hovedbestyrelsen, og det nye værdig-
rundlag blev vedtaget med et bragende flertal. Tre stemte imod.

Værdierne tages ud af vedtægterne
I de gældende vedtægter står værdigrundlaget i § 3. Hovedbestyrelsen 
foreslog, at værdierne tages ud af vedtægterne, så det alene er formålet, 
der står som den øverste, styrende linje. Ambition og værdier er såle-
des løsrevet fra vedtægterne. 

Forslaget blev vedtaget af landsmødet.

b MAN KAN SIGE, AT FORMÅLET ER VORES MISSION – VORES EKSISTENSGRUNDLAG. AMBITIONEN SÆTTER RETNINGEN FOR VORES ARBEJDE, OG VÆRDIERNE ER 
VORES FUNDAMENT. HER FORKLARER VI, HVORDAN VI ARBEJDER I FDF, SAGDE FDFS NÆSTFORMAND IBEN KONRADI NIELSEN, DA HUN MOTIVEREDE PUNKTET 
OMKRING FDFS NYE VÆRDIER.  FOTO RIEKE POPPE

Fortolkning, forenkling og fornyelse

FDF har vedtaget et nyt værdigrundlag
FDF har på anden dagen af landsmødet fået et nyt værdigrundlag, der skal skabe sammenhæng mellem 
 formål, ambition og værdier.
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Der skal være sammenhæng mellem det FDF står 
for, og hvordan FDFerne ser ud. Det gav landsmødet 
lørdag hovedbestyrelsen mandat til at arbejde videre. 

AF MAI CHRISTENSEN

- FDF skal være FDF - både i udtryk og i indhold.
Sådan lød det, da FDFs formand indtog landsmødets talerstol for at 

behandle hovedbestyrelsens forslag om at skabe tydelig sammen-
hæng mellem FDFs profil, udtryk og identitet. Ifølge Jonas Kolby Laub 
Kristiansen kan der nemlig sættes spørgsmålstegn ved, om der er 
sammenhæng mellem det, FDF gør, og den måde FDFerne ser ud på.

- Vi vil gerne starte en proces: Hvordan skulle FDF se ud, hvis vi tager 
udgangspunkt i ambitionen? Hvorfor lyder et forpligtende fællesskab, 
og hvordan viser man et ståsted?, spurgte han ud i salen.

Men hvad så?
Forslaget skabte stor trafik til salens talerstol. Her var hovedparten af 

talerne ikke blege for at understrege, at der er en kløft mellem det FDF, 
organisationen selv ser, og det FDF, omverdenen ser. 

- Det er et stort problem i FDF, at vi egentlig ikke rigtig ved, hvad vi 
er. Vi bliver nødt til at starte, hvor vi er i dag: Vi skal spørge den enkelte 
leder, hvor vedkommende er. Det er på tide at finde ud af, hvem vi vil 

være, og hvordan vi viser det – der er et miskmaks i dag, understregede 
Sune Lohse, der er kredsleder i FDF Måløv.

Et synspunkt, der også blev understreget af ungdomsrepræsentant 
Magnus Søndergaard. 

- Vi har snakket om, at vi ofte har svært ved at forklare, hvad FDF er. Vi 
synes, det er en rigtig god ide, at FDF får sin egen identitet, sagde han.

Landsmødet gav hovedbestyrelsen mandat til at arbejde videre med 
forslaget.

Valgret til 15-årige. Det skulle FDFs Lands-
møde lørdag tage stilling til. På trods af at 
forslaget blev vedtaget af en stort set enig 
landsmødeforsamling, var der undervejs 
en del debat.

AF RIKKE NORD

- Vi har tradition for at inddrage seniorerne 
i FDFs arbejde, indledte Kim Koch, da han 
gik på talerstolen for at motivere for hoved-
bestyrelsens forslag om at indføre 15 års valg-
ret i FDF.

Han lagde dog heller ikke fingre imellem, da 
han fortsatte:

- Det er ingen hemmelighed, at det er et vink 
med en vognstang fra DUF. 

Kim Koch slår da også hurtigt fast, at hoved-
bestyrelsen er overbevist om, at forslaget 
inden længe ville have været opstået af sig 
selv. Vi er nemlig vandt til at inddrage senio-
rerne i vores FDF-demokrati.

Demokrati er livserfaring
Hovedbestyrelsen ønsker ikke at ændre på 
ungdomsrepræsentanternes roller. De skal 

dog have nogle flere rettigheder. Et nej vil 
nemlig betyde, at FDF vil miste tilskud for de 
1500 16-18-årige medlemmer, vi har. Ifølge 
FDFs stab vil det betyde et indtægtstab på 
cirka en million kroner. Et ja derimod vil 
betyde, at man nu kun skal være 15 år for at 
være medlem af kredsbestyrelsen, og at man 
har stemmeret samt opstillingsret til lands-
delsledelserne og hovedbestyrelsen. 

Søren Olesen fra FDF Suldrup er en af de få, 
der er decideret uenig med hovedbestyrel-

sen. Han mener, vi skal lade os påvirke af de 
unge, ligesom vi plejer, og at vi skal værne om 
denne tradition.

- Demokrati er ikke det at stemme. Demo-
krati handler om livserfaring. Træffer man 
valg, kan man også drages til ansvar, sagde 
han og fortsatte:

- Lad os over 18 år tage ansvaret, men lad os 
blive ved med at lytte til de unge.

Unge skal demokratiseres
Der er flere, der påpegede problematikken i, 
at forslaget er hastet igennem og ikke er gen-
nemarbejdet nok. Der er dog endnu flere, der 
ser det naturlige i forslaget, og argumenterede 
for at ungdom og demokrati sagtens kan gå 
hånd i hånd.

- Hvis ungdommen skal demokratiseres og 
have en stemme, så skal de unge også have 
valgret, forklarede Rune Junge fra FDF Hjorts-
høj på talerstolen.

Jens Thorsen fra K 25 Brønshøj var enig:
- Er de unge aktive, skal de også være med. 

Vi skal inddrage seniorerne, så vi får samtale-
demokrati.

Nu kan 15-årige stemme og blive valgt

”FDF skal være   
FDF - både i  
udtryk og indhold”

b DER VAR GLÆDE HOS UNGDOMSREPRÆSENTAN-
TERNE, DA DET STOD KLART, AT VI HAR FÅET 15ÅRS 
VALGRET I FDF. 
 FOT0 RIEKE POPPE

b DET VAR EN STUDIETUR TIL EN BØRNE- OG UNGDOMSORGANISATION I 
BELGIEN, DER HAVDE INSPIRERET HOVEDBESTYRELSEN TIL AT SE PÅ SAMMEN-
HÆNGEN MELLEM IDENTITET OG UDTRYK I FDF.  FOTO THOMAS HEIE NIELSEN
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c UNGDOMSREPRÆSENTANTERNE, DER REPRÆSENTERER SENIORERNE PÅ LANDSMØDET TOG IVRIGT DEL I DEBATTERNE. HER ER DE FANGET I EN PAUSE.
 FOTO RIEKE POPPE

AF RIKKE NORD

- Hvis vi vil det her ungdomsdemokrati må vi hjælpe og guide de unge, 
forklarede Lene Thanild Schøler fra talerstolen. Hun motiverede forsla-
get, der var stillet af de tre landsdele. De mener, at det skal være mere 
gennemsigtigt, hvad man som ungdomsrepræsentant kan forvente 
– og det er et ansvar, der skal placeres hos både landsdelsledelserne, 
landsforbundet og hos de unge selv. 

De unge skal have plads
Der bliver hurtigt stillet et mindre ændringsforslag fra salen. FDF K 
19 Vanløse ønskede at tilføje, at når ungdomsrepræsentanterne skal 
vælges, skal alle landsdelens seniorer inviteres og have mulighed for at 
stille op til landsdelsledelserne. 

I FDF Landsdel 5 vil de også gerne engagere seniorerne, og invite-
rede ungdomsrepræsentanter med til deres landsdelsmøder, fortæller 
Katrine Borg-Hansen fra landsdelen:

- Den demokratiske dannelse foregår, når ungdomsrepræsentanterne 
deltager i landsdelsledelserne.

De har dog én udfordring, at de unge ikke dukker på til landsdelsar-
rangementer, men kun vil deltage i forbundsarrangementer. Derfor 
mener de i FDF Landsdel 5, at ungdomsrepræsentanterne per automa-
tik skal sikres to pladser i hver landsdelsledelse. 

De unge skal på valg
Mange andre pegede derimod på, at når landsmødet vedtog 15 års 
valgret i landsforbundet, skal ungdomsrepræsentanter kun deltage i 
landsdelsledelserne, hvis de bliver valgt som almindelige medlemmer, 
når der er valg.

FDF Landsdel 1, 2 og 3 argumenterede for, at ungdomsrepræsentanter 
skal deltage og være med, dér hvor det giver mening. Det er ikke altid 
i landsdelsledelserne, men kan lige så vel kan være andre steder som 
for eksempel, når der skal arrangeres store landsdelsarrangementer.

Demokrati handler om andre end én selv
Det var Anette Schødt Thorsen ikke enig i. Hvis vi skal danne de unge 
demokratisk, så kan de unge ikke blot vælge eller vælges til og fra.

- Demokrati handler ikke om, hvad der alene har interesser for én 
selv. Når ungdomsrepræsentanterne er givet en stemme, så handler 
det ikke kun om, hvad der er interessant for seniorerne, men hvad der 
er interessant for os alle. Man skal ikke kun deltage i og tage ansvar for 
det, der er interessant for seniorerne, sagde hun.

Punkt 10 om, at ungdomsrepræsentanterne skal have fast plads i 
landsdelsledelserne, faldt, hvorimod punkt 11 om at styrke ungdoms-
demokratiet i FDF blev vedtaget med ændringer.

FDF styrker  ungdomsdemokratiet
FDF er fyldt med unge mennesker, der byder ind, debattere, er 
velformulerede og er deltagende. Derfor vil FDF Landsdel 1, 2 og 
3 styrke ungdomsdemokratiet i FDF. 
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AF BIRGITTE TROLDTOFT

Ideen bag forslaget var at stille et skarpere grønt og bæredygtigt 
fokus for FDF. Forslaget kunne sætte affaldssortering, madindkøb og 
bæredygtige aktiviteter yderligere på dagsordenen i det daglige FDF-
arbejde. 

Som en del af forslaget var muligheden for at oprette en pulje med 
midler, der kunne søges ved aktiviteter med særligt grønt fokus.

Der var mange talere på scenen for at debattere punktet. Blandt andet 
Mikkel Heie Nielsen fra FDF Skovlunde, der påpegede, at det for ham 
ikke gav mening at vedtage punktet, da der allerede er et tydeligt grønt 
fokus i de nye værdier, som landsmødet vedtog lørdag.

- Børn og unge inspireres til at anvende jordens ressourcer intelligent 
og bæredygtigt, sagde han.

Flere støttede op om forslaget med pointen om, at vi alle må tage 
ansvar for at værne om de ressourcer vi har til rådighed på vores fæl-
les jord. 

Martin Sørensen, FDF K 9 opfordrede i stedet til, at kredse på frivillig 
basis kan tilmelde sig initiativet, som organisationen Grøn Kirke har 
lavet, hvor FDF-kredse kan blive en grøn kirkelig organisation. 

Forslaget faldt ved afstemningen. 

Nye værdier er nok,  
FDF ønsker ikke særskilt grønt fokus
Bæredygtighed, økologi og affaldssortering. FDF F 7 fremsatte forslag om et grønt fokus for  
FDF. Landsmødet bakkede dog ikke op om forslaget.  

Det er så dyrt at tage på kursus, at der er FDFere, der ikke kom-
mer af sted. Derfor stiller en række kredse fra FDF Landsdel 8 
forslag om, at hovedbestyrelsen skal overveje, om man kan gøre 
seniorkurserne billigere. 

AF RIKKE NORD

Der var bred enighed om, at kurserne ikke skal forringes, selvom vi 
kan føle os pressede økonomisk. Flere kommuner fjerner tilskud til 
kurserne og ifølge Anders Jørgensen fra FDF Aarhus 2, så det er der, 
vi skal kigge og ikke på prisen på kurserne – for det vil betyde en 
kvalitetssænkning. 

- Vi skal oplyse kommunerne om, hvad det er, vi gør, sagde han.

Tilskud er hårdt arbejde
Flere gav udtryk for, at vi i stedet skal arbejde hårdere og mere mål-
rettet for at få øget støtte fra kommuner, kirker og lignende.

- Det kræver hårdt arbejde at få tilskud, og det arbejde skal vi tage 
på os, forklarede Anette Schjødt Thorsen.

Også Ulla Visbech, der til dagligt er chef for pædagogik og under-

visning i Esbjerg Kommune, opfordrede til, at vi tager arbejdet på 
os og prioriterer at deltage i samråd med videre ud i kommunerne. 

- Især idrætsforeningerne er gode til at deltage. Det skal vi også 
være, sagde hun.

Vi skal tage ansvar sammen
Fra talerstolen udtrykte talerne anderkendelse af, at hovedbesty-
relsen gør et stort stykke arbejde for at arrangere gode og brugbare 
kurser – både til seniorer og andre aldersgrupper. Realiteten er dog 
bare stadig, at vi har medlemmer, der på grund af økonomien ikke 
kommer afsted.
I forlængelse af lørdagens debat om medlemmer i udsatte positio-
ner, pegde Tine Anker Jørgensen fra FDF Fredericia Vejlby, at vi ikke 
skal sætte prisen ned, men at vi i stedet skal gøre en indsats for, at 
medlemmer i udsatte positioner også kommer af sted. 

- Vi har som FDF et fælles ansvar for, at alle kredse har lige mulig-
heder, sagde hun.

Forslaget faldt, men opfordringen om at styrke indsatsen for til-
skud og støtte ude i kredsene er givet videre.

Kurserne er for dyre

a DER VAR STOR OPBAKNING 
TIL NYE VÆRDIER I I LANDS-
MØDESALEN, DA DE BLEV 
VEDTAGET LØRDAG. 
 FOTO RIEKE POPPE
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AF SARA LENTZ JØRGENSEN

Otte internationale elever fra Silkeborg Højskoles Youth Empower-
ment-hovedfag besøgte lørdag landsmødet. De er alle foreningsaktive 
i deres hjemlande og besøgte landsmødet for at opleve foreningsdemo-
kratiet i FDF. De fulgte debatterne på lige vilkår med resten af lands-
mødedeltagerne, da debatten blev tolket, så eleverne kunne lytte med.

Phoo Phoo fra Foundation for Change i Myanmar og Sofia fra 
Compass Club har sat ord på deres største indtryk og overraskelser 
gennem landsmødet.

Phoo Phoo, Foundation for Change, Myanmar
- Jeg er virkelig imponeret over den entusiasme, man møder. Folk er 
virkelig diskussionslystne og aktive på talerstolen selv efter en lang 
dag, siger hun og fortsætter:

- Det er virkelig fedt at se, hvordan det også er de lokale kredse, der 
stiller forslag og er på talerstolen. Det virker til at være en stor motivati-
onsfaktor, og skabe stort medejerskab.

 
Sofia, Compass Club, Ukraine
- I arbejder markant anderledes her, end vi gør hjemme i Ukraine. Alle 
virker til at deltage i diskussionerne, endda de unge – det skaber en 
virkelig levende organisation. Det vil jeg helt sikkert tage med mig for 
at udfordre den lille gruppe i min organisation, som i dag sidder og 
træffer beslutningerne, siger hun. 

På landsmødet skal otte internationale deltagere bliver klogere på, hvordan demokrati i foreninger foregår. 
Anderledes, spændende og imponerede, lyder det fra deltagerne. 

Internationale  
gæster besøgte landsmødet

b SOFIA FRA UKRAINE OG PHOO PHOO FRA MYANMAR DELTOG SOM GÆSTER I LANDSMØDET LØRDAG. DE FANDT LANDSMØDET MEGET INSPIRERENDE.
 FOTO THOMAS HEIE NIELSEN



10

AF CHRISTINA GRIO HANSEN

FDFs landsmøde har som en del af lands-
forbundets budget besluttet at udfase det 
nuværende mediekontingent over max fire 
år. Konkret sænkes mediekontingentet for 
voksne med 15 kroner i 2017 og yderligere 
5 kroner 2018, mens medlemskontingent i 
samme periode stiger med henholdsvis 10 og 
5 kroner. Samlet set betyder det altså, at det 
samlede kontingent for voksne medlemmer 
i FDF falder med knap fire procent over en 
toårig periode, fra 405 kroner i 2016 til 400 
kroner i 2016 og 390 kroner i 2018.

Egenbetaling på medierne fjernes
Mediekontingentet har eksisteret, siden FDF 
LEDEREN i 2010 overgik fra direkte abonne-
mentsbetaling til at blive en del af forbundets 

budget. Men nu har landsmødet altså beslut-
tet helt at fjerne egenbetaling på medierne.

- Vi vil gerne sikre en simpel og transparent 
kontingentmodel ud fra princippet ’et med-
lemskab, ét kontingent’. Og når vi så samtidig 
har medlemsvækst mener vi, at det er et godt 
tidspunkt til at sige farvel til mediekontingen-
tet, siger FDFs kasserer, Allan Frank Walther.

Mediekontingentet på 20 kroner for børn 
sænkes ligeledes med 5 kroner i henholdsvis 
2017 og 2018, men her vil stigningen i det 
ordinære kontingent samlet give en mindre 
stigning i kontingent fra 375 i 2016 til 380 
kroner i 2017 og 2018.

Ifølge kassereren er det helt bevidst, at det 
er lederne, der skal få gavn af kontingent-
reduktionen.

- Det er de lokale kredse og lederes fortjene-

ste, at vi har fået medlemsvækst i FDF. Derfor 
mener vi, det er naturligt at anerkende den 
store frivillige indsats ved at holde kontin-
getet for voksne i ro i et par år, siger han.

Nye hjemmesider til kredsene
I FDFs budget for de kommende to år er der 
også afsat 800.000 kroner til at udlevere og 
implementere FDFs ambition og de udvik-
lingsmål om ’FDF i samarbejde’ og ’Fælles-
skab og relationer’, som landsmødet netop har 
vedtaget. Der er også afsat midler til at styrke 
kredsenes kommunikation – både i form af et 
nyt kredsCMS samt midler fra medlemspul-
jen til en nyansat kommunikationsmedar-
bejder, der skal hjælpe kredsene med mere 
proaktiv og synlig kommunikation lokalt.

Nedsat kontingent for voksne i FDF

b DET VAR FDFS KASSERER ALLAN FRANK WALTHER, DER PRÆSENTEREDE DE KOMMENDE ÅRS BUDGET SAMT KONTINGENT NEDSÆTTELSEN FRA LANDSMØDETS 
TALERSTOL.  FOTO THOMAS HEIE NIELSEN



   11

AF MAI CHRISTENSEN OG CHRISTINA GRO HANSEN

Debatten var lige så lang, som talerrækken, 
der gik ned gennem salen, da valg til lands-
delsledelserne var på dagsordenen søndag 
eftermiddag. Tre forslag med landsdelsledel-
serne som omdrejningspunkt, skulle behand-
les. 

De to af forslagene var et forsøg på at sikre 
kontinuitet i landsdelsledelserne. FDF Lands-
del 5 stod bag første forslag: At landsdelsle-
delsens medlemmer vælges for en periode 
på mindst to og maksimalt fire års varighed. 
Varigheden fastlægges af landsdelsmødet 
med valg hvert andet år. 

- Vi synes, det er en udfordring, at landsdels-
ledelsen vælges som et samlet hele, der sidder 
i en periode på fire år. Vi synes derfor, det er 
meget vigtigt, at landsdelsledelserne i stedet 
vælges på en måde, der minder om hovedbe-
styrelsen, lød det fra FDF Landsdel 5.   

Landsdel 7 og 8s foreslag var, at landsdelsle-
delsen består af fire til seks medlemmer, der 
vælges for en toårig periode, og der vælges 
minimum to og maksimum tre medlemmer 
ad gangen med valg hvert år. 

Det skabte nogen virak, da FDF Landsdel 5, 
7 og 8 annoncerede, at de ville udarbejde et 
nyt fælles forslag. Det krævede, at landsmø-
det måtte springe videre til andre punkter for 
at forslagsstillerne kunne udarbejde et nyt 
samlet forslag. 

- Jeg skal lige love for, at landsdelene er 
kommet med et stort drive, lød det fra FDFs 
formand. 

Landsdel 5, 7 og 8s fælles forslag blev, at 
landsdelsledelsen består af 5-7 medlemmer, 

der sidder i en periode på 2 eller 4 år fastlagt af 
landsdelsmødet, og man kan vælge at afholde 
møde hvert eller hvert andet år. 

En fintælling forkastede forslaget, så lands-
delsledelsen består stadig af 3-5 medlem-
mer, der vælges samlet hvert andet år. 

Mere fleksibilitet
Efter opholdet i debatten forsatte landsmødet 
punktet omkring øget fleksibilitet i måden, 
landsdelsledelserne arbejder på. Her fik argu-
menter fra Dorte Fog fra FDF K 25 Brøns-

høj foreslagsstillerne til at komme med et 
ændringsforslag. 

- Jeg har brug for fire uger til at få gang i den 
demokratiske proces hjemme i kredsen – jeg 
vil jo gerne have lederne med ind over, lød 
det fra hende.

Ændringsforslaget blev stemt igennem, så 
kandidater nu skal være opstillet fem uger 
før landsdelsmødet, fristen på fem uger kan 
fraviges på selve landsdelsmødet, hvis der 
er flertal for det. Mødebilag sendes fire uger 
før mødet.

Hele tre forslag omkring FDFs landsdelsledelser var på programmet søndag eftermiddag. 

Landsdelsledelserne  
kom for alvor på dagsordenen

b DER BLEV ARBEJDET INTENST PÅ GANGEN UDENFOR MØDESALEN, DA LANDSDELSLEDELSERNE FOR-
SØGTE AT NÅ TIL ENIGHED OM ET SAMLET FORSLAG OMKRING VALG TIL LANDSDELENE. 
 FOTO THOMAS HEIE NIELSEN

FDF fik for tre år siden en ny designguide, 
hvor blandt andet FDF-skjoldet blev 
opdateret har ændret karakter, så det gør 
sig bedre på tryk. Det gamle skjold bruges 
dog stadig enkelte steder.

AF LENE SKOVSTED

FDF Landsdel 6 har stillet forslag om, at 
hovedbestyrelsen får bemyndigelse til at 
træffe en endegyldig beslutning om, hvilket 

af de to skjolde, der fremover skal anvendes 
i FDF. Det skjold der fravælges, skal udfases 
frem mod næste landsmøde.

Iben Nielsen fra hovedbestyrelsen støt-
tede forslaget og intentionerne, men pegede 
på det problematiske i at sætte tidsfrist på 
udfasningen. Hovedbestyrelsen understre-
gede også, at 55⁰NORD er i gang med arbej-
det, og er nu kommet til FDF-skjorten. 

Emil Gaarde fra FDF K 19 Vanløse foreslog 

en ændring, der fjernede en deadline for 
udfasningen. 

Ændringsforslaget blev stemt i stedet for 
det oprindelige forslag, men ændringsfor-
slaget blev ikke stemt igennem. Status er, 
at FDF har introduceret et nyt skjold, og det 
gamle udfases. 

Valg af FDF-skjold
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“Det I gør i FDF er en 
slags mesterlære. En 
mesterlære i at lege. Det er 
unikt at I tør sige, at den 
voksne er en rollemodel, der 
går i front. Det er en kæmpe 
styrke hos jer.

 
LENE TANGGAARD, PROFESSOR I PÆDAGOGISK 
PSYKOLOGI VED AALBORG UNIVERSITET

Hovedbestyrelsen, der de kommende to år skal  sætte rammerne for  arbejdet i FDF
(fra venstre mod højre) Anne Katrine Sylvest, Lars Pedersen, Lene Schøler Thanild, Christian Skovsgaard Bjerre, Søren Rejkjær Svendsen, 
 Jonas Kolby Laub Kristiansen (formand), Allan Frank Walther som (kasserer), Iben Konradi Nielsen som (næstformand), Ejner Bank Andreasen, 
Kim Koch Rasmussen, Marianne Thisgaard .

FOTO THOMAS HEIE NIELSEN
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