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Bilag til FDF Landsmøde 2020, punkt 6.1 
(Udviklingsmål 1: Flere nye FDF-kredse) 
 
Notat om  
kredsstart 
FDFs Hovedbestyrelse 
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Notat om kredsstart  
Til udviklingsmål 1: Flere nye FDF-kredse 

Den historiske udvikling i kredslukninger og -opstarter 
Nedenstående diagrammer viser kredslukninger og -oprettelser i hele FDFs levetid. Der har 
været 998 kredsoprettelser i perioden 1902-2019 fordelt ud på 679 kredse i alt. Flere 
kredse er opført med flere lukninger og oprettelser gennnem tiden, fx i sammenlægnings-
perioden i 1970erne.  
 

 
Figur 1 Kredslukninger og -oprettelser i hele FDFs levetid. Datamaterialet er fra det Visuelle museum. 
Der tages forbehold for fejl og manglende kredsdata 

 
I disse år lukkes der ca. 5-7 kredse om året og der oprettes 1-2 kredse. Den udvikling, som 
vi ser i dag, forventes at fortsætte. At der ikke kommer flere kredse på landkortet udfor-
drer landsforbundet på både kort sigt og lang sigt. Det skaber en meget uønsket tilbage-
gang og i længden får vi svært ved at kalde os landsdækkende. Det strider imod vores øn-
ske om at kunne udleve FDFs formål i hele Danmark og invitere alle børn og unge ind i vo-
res fællesskab.  
 
Økonomisk bliver det også svært at være landsforbund. Færre kredse betyder mindre kon-
tingent, markant mindre tilskud og dermed færre kroner at lave nationale tilbud og under-
støttelse for (lejre, kurser, konsulenthjælp, administrativ hjælp, inspiration mm.). 
 

Målsætningen må derfor være at åbne flere kredse hvert år, end vi lukker.  
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Det betyder i praksis oprettelse af minimum otte kredse - i gennemsnit mindst én ny kreds 
per landsdel per år.  
 
Vi ønsker at give børn og unge et ståsted at møde verden fra - og alene vores formål og 
ambition bør være nok argument for, at vi skal ud og etablere os i nye områder og byer.  
 
Nye potentialer 
Demografien ændrer sig i Danmark. I dag flytter familier sig i højere grad væk fra små byer 
og samfund, hvilket betyder vækst i bestemte områder og byer i Danmark. Med andre ord, 
så vokser forstæderne, dele af landet bliver affolket og flere små byer står tilbage med 
tomme skoler, institutioner, købmand og villaer – og i nogle byer betyder det også, at den 
lokale FDF-kreds må lukke. Omvendt ser det ud i de mange kommuner, som vokser med 
både befolkningstal, nye villakvarterer, nye skoler og foreningsliv. Her er der vækst på flere 
områder – og altså også et oplagt sted for FDF at være til stede. 
 

En fælles kultur skabes af en fælles indsats 
Vi skal løfte opgaven og ansvaret i fællesskab. Alle sammen. Eksisterende kredse og lands-
delsledelser spiller en central og uundværlig rolle i indsatsen. Uden deres lokalkendskab, 
bidrag og villighed til at deltage i at opbygge en ny kultur for kredsstart kan det ikke lykkes. 
 
Vi skal sammen spotte nye områder og byer, hvor vi mener FDF har sin berettigelse. Vi kan 
arbejde sammen som landsforbund og gøre det naturligt for FDFere at tænke kredsstart. Vi 
bør sammen sætte rammerne, så vi kan skabe en ny kultur i FDF, hvor kredsstart er en in-
tegreret del af landsforbundet, så vi på længere sigt kan opleve en sund udvikling med flere 
kredse, flere medlemmer og mere FDF. 
 
 

Organisering 
Vi skal i indsatsen arbejde med følgende: 

1. Undersøgende og opsøgende arbejde i hele Danmark med det formål at identificere 
steder, hvor FDF kunne eller burde være til stede 

2. Start af nye kredse 
3. Start af nye aktiviteter i eksisterende kredse med henblik på at skabe en ny selv-

stændig kreds 
 
Indsatsen skal i høj grad drives af frivillige FDFere. Men der vil også være behov for nye an-
satte til at være med til at drive den ambitiøse indsats fremad, da kredsstart vil udgøre en 
ny arbejdsopgave af et meget stort omfang, som ikke kan rummes i de nuværende medar-
bejderes arbejde med at understøtte eksisterende kredse. I landsforbundet vil det derfor 
være en blanding af nuværende og nye ansatte, som arbejder med kredsstart.  
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Styregruppe 
For at sikre en tæt kontakt til Hovedbestyrelsen og samtidig have en agil arbejdsform etab-
leres en styregruppe for selve projektet. En gruppe, som kredsstartsmedarbejderne kan 
drøfte med og ikke mindst få mod- og medspil af.  
 
Styregruppen nedsættes af Hovedbestyrelsen.  
 

Økonomi 
Den største del af midlerne i Medlemspuljen allokeres til kredsstart og med disse midler 
etableres der fra 2021 og frem et arbejde, der inkluderer nye stillinger i FDF (1,5 årsværk i 
2021, 2 årsværk i 2022 og i alt tre årsværk fra 2023) og øget brug af midler til øvrige udgif-
ter som møder, kampagne og ikke mindst støtte til nye kredse.  
Medlemspuljen rummer i dag ca. 4,5 millioner kr. De sidste 5 år er der gennemsnitligt kom-
met 900.000 kr. ind i Medlemspuljen. Forventeligt kommer der i de kommende år flere 
midler ind i puljen. Hovedbestyrelsen ønsker at aktivere disse midler til at skabe mere FDF 
og sikre, at FDF også i fremtiden er et landsdækkende fællesskab.  
Foruden midlerne fra Medlemspuljen skal der søges ekstern finansiering til de dele af pro-
jektet, der potentielt kan dækkes og til lokale/regionale initiativer.    
 
Der vil i Medlemspuljen fortsat være afsat 75.000 kr. årligt, som eksisterende kredse kan 
søge til medlemsfremmende initiativer. Gennemsnitligt er der de sidste 5 år blevet uddelt i 
alt 70.000 kr. per år fra Medlemspuljen til kredsene. Fra 2021-2026 vil dette beløbe sig til 
450.000 kr. fra Medlemspuljen, som altså skal tilsidesættes til dette formål. 

Budget 2021-2026: 
År Løn Øvrige udgifter Kredsstart Kredspulje 

2021         750.000            250.000            140.000             75.000  

2022       1.000.000            250.000           280.000  75.000  

2023       1.500.000            250.000  280.000  75.000  

2024       1.500.000            250.000  280.000             75.000  

2025       1.500.000            250.000      280.000            75.000  

2026       1.500.000            250.000       280.000            75.000  

I alt       7.750.000           1.500.000          1.540.000             450.000  
Samlet projektsum for kredsstart og kredspulje er 11.240.000 kr. 
 
Mål: Antal kredse, der skal oprettes 
   
Øvrige udgifter: Administration, rejser, materialer, ekstern hjælp 
   
Kredsstart: 30.000 kr. til hver kreds 
 5.000 kr. til dækning af første LM-deltagelse, kurser mm. 
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Finansering 2021 - 2026 

År 
Medlemspuljen 

Nuværende 
Medlemspuljen 
Nye indtægter Eksterne midler 

2021  1.215.000  - - 

2022  1.605.000  - - 

2023  1.105.000  -  1.000.000  

2024  605.000  500.000  1.000.000  

2025 -         1.105.000   1.000.000  

2026 -         1.105.000   1.000.000  

I alt 4.530.000 2.710.000 4.000.000 

 
 

Evaluering 
Til landsmødet i 2022 fremlægges en status på fremdrift og fremgang i indsatsen til lands-
mødets orientering. Der vil ligeledes løbende blive givet en status til landsdelene, som der-
igennem kan følge udviklingen lokalt. 
 
I foråret 2024 laves en større evaluering af projektet indtil videre. Evalueringen skal foku-
sere på forankringen bredt i FDF, status i de nye kredse og organiseringen og tilgangen 
blandt ansatte og frivillige, som arbejder med kredsstart. Hovedbestyrelsen beslutter på 
baggrund af evalueringen, hvorvidt indsatsen fortsat skal løbe indtil landsmødet i 2026 eller 
mod forventning må afsluttes. Såfremt indsatsen forløber som håbet og ventet, med stærk 
deltagelse og tilslutning fra hele landsforbundet, afsluttes projektet i 2026 med en afrun-
dende evaluering af hele projektperioden. I 2026 er kredsstart en integreret del af landsfor-
bundet og et fælles ansvar, som vi kontinuerligt løfter sammen. 


