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Opslagsværk 
55˚nord
Virksomheden 55˚nord er ejet af FDF og KFUM-spejderne. 55˚nord er primært en online  
webshop, som blandt andet sælger FDFs varer, eksempelvis forbundsskjorten. Alle kan handle 
i webshoppen eller komme forbi den fysiske butik i Taulov. 
 
Agitation
I FDF bruges ordet agitation om reklame og om synlighed. Kredsen kan holde et agitations-
arrangement, hvor de gør opmærksom på sig selv i lokalområdet, for at være synlige og for at 
få flere medlemmer.  
 
Ambitionen
I 2014 besluttede Landsmødet en ambition for FDF. FDFs formål fortæller, hvad vi er sat i 
verden for, og ambitionen fortæller, hvordan formålet sættes i spil. FDFs ambition lyder:  
”FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra”, og du kan læse mere om den i kapitlet 
”Ståsted”.
 
Andagt
En lille stund, hvor man møder børn, unge og voksne med evangeliet. Dette kan gøres på 
 mange måder. Du kan blive inspireret både ved at samtale med dine medledere, jeres lokale 
præst eller på fdf.dk/forkyndelse eller detmedgud.dk. 
 
Arena
Arena er en fælles betegnelse for alle dem, der laver FDF på nationalt plan. Det er udvalg, 
 projekter, arbejdsgrupper og fora, eksempelvis Legeudvalget, Trosudvalget og seniorkurserne. 
 
Budget
Alle kredse bør have et budget for, hvordan de økonomiske midler forventes at skulle bruges i 
den kommende periode. Det er kredsbestyrelsens opgave at udarbejde et budget for kredsen. 
Lederne bør være orienteret om budgettet for at have indblik i kredsens økonomi. 
 
Blade (Medlemsblade)
FDF har fire udgivelser: Sille & Sigurd (for numlinge, puslinge og tumlinge), FLUX (for pilte 
og væbnere), BLUZ (for seniorvæbnere og seniorer) og FDF LEDEREN (for +18år). Alle fire 
 udgivelser udkommer fire gange årligt. 
 
BUSK-gudstjeneste
BUSK står for børn, unge, sogn og kirke, og er materiale til to gudstjenester, som I kan bruge 
lokalt sammen med jeres kirke. Det er de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, som står 
bag dette materiale med formålet at styrke fokus på børn og unge i kirken. 
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Børneattester
En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om, hvorvidt man er dømt for 
seksualforbrydelser mod børn under 15 år. Alle over 15 år, som har direkte kontakt med børn 
under 15 år, skal have en ren børneattest. Det er kredsens børneattestansvarlig, som indhenter 
børneattesten, dette skal ske minimum hvert tredje år. Man skal have en ren børneattest for at 
være leder i FDF. 
 
Carla
FDFs medlemssystem hedder Carla (formentlig opkaldt efter Holger Tornøes kone). Alle 
har adgang til medlemssystemet med deres medlemsnr. og adgangskode. I Carla registrerer 
 kredsen dens medlemmer og deres kontingentbetalinger og foretager ændringer, når der 
er  behov for dette, eksempelvis ved ind- og udmeldelser. Carla er det sted, hvor kredsen 
 indberetter det årlige medlemstal. (Se mere under indberetning.)
 
Dagsorden
I FDF holder vi mange møder, eksempelvis ledermøder. Dagsordenen er listen over, hvilke 
punkter man skal nå, i løbet af sådan et møde. Du kan læse mere om dagsordener i Kapitlet 
”Værdiskabende ledermøder”.
 
Designguide
FDF har en designguide, hvor man kan finde FDFs farvepalette, skrifttyper mv. Designguiden 
er gældende fra 1. februar 2019. 
 
DUF
DUF er en forkortelse for Dansk Ungdoms Fællesråd, og er en paraplyorganisation som FDF 
er med i for at sikre gode vilkår for FDF og andre frivillige børne- og ungdomsorganisationer. 
Det er også DUF, der udbetaler driftstilskud til landsforbundet via Udlodningsmidlerne, der 
tidligere hed Tipsmidlerne.
 
Flextilmeld
Tilmeldingssystemet Flextilmeld bruges af landsforbundet til kurser og arrangementer. Alle 
kredse har også mulighed for at oprette deres egen kreds-flextilmelding, som kan bruges til at 
opkræve kontingent samt som tilmeldingssite til lejre og ture. 
 
FDF
Frivilligt Drenge Forbund blev stiftet i 1902 af Holger Tornøe og Ludvig Valentiner på Frede-
riksberg. FPF og FDF blev sammenlagt i 1974 til Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF/FPF.
I 1994 ændredes navnet til Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF.
 
FDF.dk 
FDFs hjemmeside, hvor man finder nyheder, guides og konkrete arbejdsredskaber til drift og 
udvikling af kredsen. Især kredsservice.fdf.dk er relevant for kredsledere og kredsbestyrelser.
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Folkekirkeligt arbejde
FDF en folkekirkelig børn- og ungdomsorganisation. Organisationens stifter, Holger Tornøe, 
ville skabe en forening, der byggede bro mellem søndagsskolerne og KFUMs arbejde  
(for voksne). FDF har fra starten været tilknyttet folkekirken, og rent teologisk betyder det,  
at grundlaget for vores tro er folkekirken og dens bekendelsesskrifter.

Folkeoplysningsloven 
Denne lov regulerer bl.a. de kommunale tilskud til FDF-kredsene og andre foreninger på det 
folkeoplysende område. FDF er en folkeoplysende organisation, og derfor er vi omfattet af 
denne lovgivning. 

 
Folkeoplysningsudvalg – lokalt
Flere kommuner har et folkeoplysningsudvalg, som består af både politikere og repræsen-
tanter fra kommunens foreninger. Udvalgets opgaver indbefatter at behandle de ansøgninger, 
som foreninger kommer med, samt være aktive deltagere i kommunens budgetlægning på 
fritidsområdet. 

 
Fonde
En fond har til formål at dele penge ud til eller flere formål, og der er en del fonde som 
FDF-kredse kan søge. Det bedste overblik fås på legatbogen.dk.
 
Forbundskontor
Forbundskontoret er FDFs administration. Det er en gruppe af ansatte, som arbejder med 
FDFs økonomi, IT-systemer, medlemssystemet Carla, kursusadministration og generel 
 a dministration. Det er også dem, der besvarer FDFs hovednummer (33 13 68 88) og  
hovedmail (FDF@FDF.dk).

 
Forbundssekretær
I FDF har vi forbundssekretærer ansat til at understøtte kredsenes arbejde. De har også andre 
arbejdsopgaver, eksempelvis at understøtte arenaen, landsdelsledelserne og implementere 
udviklingsmål. Alle kredse har mulighed for at få sparring, viden og hjælp af deres lokale 
forbundssekretær. 
 
Forbundsskjorte
FDF har en forbundsskjorte, som alle medlemmer har ret til at bære. Den kan købes hos 55° 
Nord. Ud over forbundsskjorten findes også andet FDF-beklædning, som alle må bruge.
 
Formålet
FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. 
 
Forsikringer
På visse områder har landsforbundet tegnet forsikring på kredsenes eller medlemmernes 
 vegne. På andre områder må kredsene selv tage initiativ til at sikre sig. Se FDFs hjemme side 
for mere info eller kontakt forbundskontoret, der også kan formidle visse forsikringer  
til  kredsene. 
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Fortegnelse
I henhold til persondataforordningen skal kredsen have en fortegnelse over deres behandling 
af personoplysninger. Dette er et internt dokument, som giver kredsen et overblik over, hvilke 
personoplysninger de har, og hvor de opbevares. I kan finde en skabelon til en fortegnelse på 
FDF.dk
 
FPF
FPF står for Frivilligt Pige Forbund, der blev stiftet i 1952 af Signe Larsen og Willy Gravesen. 
FPF blev sammenlagt med FDF i 1974.
 
Fundraising
En måde at skaffe kredsen økonomiske midler i tillæg til kontingentopkrævningerne. Det kan 
være ved loppemarked, juletræssalg, ansøgninger til kommunen og fonde mv.
 
GDPR
General Data Protection Regulation, også kendt som persondataforordningen, er lovgivningen 
om persondata, som trådte i kraft i maj 2018. Kort sagt kræver loven, at alle kredse kortlægger, 
hvilke personoplysninger de bruger, og hvad de bruger dem til. Samtidig har kredsene pligt 
til at oplyse til medlemmerne og andre, hvad de bruger deres oplysninger til. Alle kredse skal 
derfor have en privatlivspolitik og en fortegnelse. Landsforbundet anbefaler også, at kredsene 
har en it- og slettepolitik. 
 
Generalforsamling
Se under ’Årsmøde’
 
Hovedbestyrelsen
FDFs hovedbestyrelse består af 11 valgte medlemmer, hvoraf mindst fire skal være kvinder 
og mindst fire mænd. Man vælges til en firårig periode. Der er valg til hovedbestyrelsen hvert 
 andet år, hvor halvdelen af hovedbestyrelsen er på valg, og valget afholdes på FDFs lands-
møde. Hovedbestyrelsen er underlagt landsmødet og skal føre landsmødets idéer ud i livet. 
 
Højskole
Se under skoler.
 
Indberetning
Hvert år, mellem d. 1. og d. 15. januar, skal alle kredse indberette, hvor mange medlemmer, de 
er samt dokumentere kontingentbetalinger. Dette gøres i FDFs medlemssystem, og indberet-
ningen skal godkendes af enten kredsleder eller kasserer. Der opfordres til, at kredsen løbende 
gennem året indtaster indmeldelser og udmeldelser samt kontingentbetalinger. 
 
Internationale projekter
FDF har tidligeret haft missionsprojekter, disse hedder nu internationale projekter. Disse 
projekter er ofte to-fireårige perioder, hvor man understøtter et eksisterende projekt i det givne 
land. FDF har haft missionsprojekter/internationale projekter siden 1974.  
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IT- og slettepolitik
Kredsen bør have en IT- og slettepolitik, som omhandler den måde, hvorpå kredsen ønsker at 
sikre persondata, både ift. opbevaring af data men også ift. at slette data, når de ikke længere er 
relevante. Der findes en skabelon til it- og slettepolitikken på FDF.dk. 
 
Konstituering 
Se under ’kredsbestyrelse’.
 
Kontingent – både kreds og forbund
Et medlem skal betale kontingent til sin kreds. Kredsbestyrelsen bestemmer kontingentets 
beløb, men det skal jf. landsforbundets vedtægter minimum være 75 kr. 
Kredsen betaler et kontingent pr. medlem til Landsforbundet. Dette kontingent fastsættes af 
Landsmødet. 
 
Kredsbestyrelse
Hver kreds skal have deres egen bestyrelse, da kredsen er en selvstændig forening. Kredsens 
bestyrelse skal repræsentere medlemmerne, enten i form af medlemmer selv eller ved at 
lade sig repræsentere af deres forældre. Bestyrelsens opgaver præsenteres i FDFs vedtægter. 
 Bestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer, herunder en kredsleder eller et medlem af 
kredsledelsen, en repræsentant for det eller de lokale sogne samt minimum fire  medlemmer. 
De fire medlemmer skal vælges på kredsens årlige årsmøde og skal til en hver tid udgøre 
 flertallet af bestyrelsen. Efter valget til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med en 
 formand og en kasserer. 
 
Kredslederuddannelse
FDF tilbyder alle kredsledere en kredslederuddannelse bestående af ni moduler inden for 
kredslederens tre arbejdsområder: FDF-kredsleder, ledernes leder og administrativ leder. 
 Modulerne udbydes i netværk, landsdele og på forbundskurser.
 
Kurser 
FDF udbyder forskellige kurser for unge og ledere som en del af FDFs Lederuddannelse samt 
specialkurser som klatring, kano og musik. Indbydelserne lægges løbende på FDF.dk, ligesom 
der to gange årligt udgives et kursuskatalog med kurser for unge. Tilmelding til FDFs kurser 
foregår via FDF.dk/tilmeld.
 
Landsmøde
Landsforbundets højeste myndighed er landsmødet, hvilket betyder, at landsmødet er en 
beslutningsenhed. Her mødes repræsentanter for kredsene, landsdelsledelserne og hoved-
bestyrelsen. Hver kreds kan deltage med en stemmeberettiget, såfremt kredsen har betalt 
kontingent til landsforbundet. Hvis man er mindst 100 medlemmer, har kredsen to stemmer. 
Desuden kan der deltage observatører, som dog hverken har tale- eller stemmeret. Alle kredse 
har mulighed for at få punkter på dagsordenen. 
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Landsdelsdele /landsdelsledelser
Landsdelen fungerer som bindeled mellem FDFs hovedbestyrelse og kredsene. Landsdelen 
har en landsdelsledelse, der består at mindst tre personer. Herudover er én af FDFs forbunds-
sekretærer tilknyttet landsdelen. Landsdelene skal støtte lokale netværk, og hjælpe med 
kredsenes udvikling. Landsdelene gennemfører lederuddannelse og laver arrangementer for 
kredsene. 
 
Landslejr
Hvert femte år afholder FDF en stor fælles lejr på vores eget område Sletten ved Himmel-
bjerget. Lejren varierer fra gang til gang inden for tema, lejrens længde og målgrupper. Det er 
et udvalg bestående af frivillige samt en ansat lejrchef, som er de overordnede planlæggere af 
lejren. Alle kredse kan deltage på landslejren. 
 
Landssamrådet
Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd er et politisk samarbejde og netværk 
mellem de syv organisationer, Dansk Baptisters spejderkorps, DUI-Leg og Virke, Det Danske 
spejderkorps, Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF, De grønne pigespejdere,  
KFUM-spejderne samt KFUM/KFUK. 
Landssamrådet arbejder for de fælles interesser inden for frivillighed, børn, unge og  
folkeoplysning. Der findes også 65 lokale samråd (se samråd/BUS).
 
Leder
I FDF kan man være leder, fra man er fyldt 18 år. En leder skal have en personlig tilknytning 
til folkekirken, være medlem af FDF, vedkende sig FDFs formål samt have gennemgået den 
grundlæggende lederuddannelse. 
 
Ledererklæring
Når man fylder 18 år, kan man udnævnes leder. Ved ledererklæringen skriver den nye leder 
under på, at vedkommende vil arbejde for, at FDFs formål føres ud i livet. Erklæringen er en 
forudsætning for at blive kredsleder. Du kan finde blanketten til ledererklæringen på FDF.dk.
 
Lederuddannelse 
Se under uddannelse.
 
Lederfighten
FDFs online uddannelse til ledere. Her kan kredsens ledere konkurrere mod ledere fra andre 
kredse i forskellige dyste. Lederfighten afholdes i løbet af efteråret. 
 
Lodsedler
FDF har eget landslotteri, som afholdes en gang om året, og som giver kredsen mulighed for at 
tjene penge. Lodsedlerne kan rekvireres hos 55˚nord. 
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Lokaletilskud 
Tilskuddet kredsen kan modtage i lokaletilskud afhænger af den enkelte kommune, men der 
er en minimumssats på 65% af beløbet. Man kan både få tilskud til egne lokaler, men også hvis 
man eksempelvis lejer en hytte til en kredsweekend. 
 
Lukning
Hvis kredsen skal lukkes, skal I tage kontakt til jeres forbundssekretær. De kan hjælpe til med, 
at kredsen lukkes ned de korrekte steder og i den rigtige rækkefølge.
 
Medlemspuljen
Kredsen kan søge om penge fra FDFs egen pulje, nemlig medlemspuljen. Midlerne fra de 
lukkede kredse ender i denne pulje, som kan søges til at starte nye kredse eller lave aktiviteter 
for at fastholde eller tiltrække nye medlemmer. 
 
Medlemsskab
Et medlem defineres ud fra, om man betaler kontingent. Kontingentet betales til en kreds, og 
man er derefter automatisk medlem af landsforbundet. Med et medlemskab følger nogle ting, 
eksempelvis vores medlemsblade og retten til at deltage i forbundets aktiviteter og at bære 
forbundsskjorten. 
 
Medlemssystem 
Se under Carla.
 
Menighedsråd
Se under Sogn.
 
Midtvejsdebat
I ulige år afholder landsforbundet et debatdøgn, hvor alle seniorer og ledere inviteres med. Vi 
kan ikke beslutte ting på Midtvejsdebatten, det er kun på Landsmødet. 
 
March og lejr
March og lejr er vores sangbog. Der udkommer en ny March og lejr hvert år, som forhandles 
hos 55˚nord. Alle er velkomne til at komme med forslag til hvilke sange, der skal med i næste 
udgave. 
 
Moms
Kredsen skal ikke momsregistreres eller betale moms, når en aktivitet sælges. Eksempelvis 
skal man ikke momse, når man sælger kaffe og kage til byfesten. 
 
Museer
FDF har tre museer, som er drevet af frivillige. Museet på Jomsborg (Jægerspris), historisk 
samling på Sletten og FDF-museet i Randers. 
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Mærker
FDFs mærker tager man i kredsen ved at have gode oplevelser med sine FDF-børn. Mærkerne 
kan købes hos 55˚nord, og der er inspiration til mærkeaktiviteter på FDF.dk.
 
Netværk
Netværk består af et antal kredse, der er placeret i samme område eller har en fælles interesse. 
De kan bruge hinanden til erfaringsudveksling og gensidig støtte, fælles arrangementer og 
møder for børn, unge og ledere.
 
Ny kreds
Se under Opstart.
 
Opstart af en kreds
Hvis man gerne vil starte en ny kreds i FDF, skal man kontakte sin forbundssekretær i 
det  område, som man gerne vil have kredsen i. Forbundssekretæren kan hjælpe til med, 
at man kommer godt i gang, får styr på det administrative, herunder også en økonomisk 
 håndsrækning. 
 
Organisationsstruktur
Kredsene er det vigtigste i FDF, og de udgør fundamentet for organisationens opbygning. 
Kredsene er samlet i netværk, og flere netværk udgør en landsdel. 
 
Privatlivspolitik
Kredsen skal, for at leve op til persondataforordningen, have en privatlivspolitik. I privatlivs-
politikken oplyser kredsen dens medlemmer m.fl. om, hvordan deres oplysninger behandles 
og til hvad. Privatlivspolitikken skal nemt kunne findes, eksempelvis ved at være tilgængelig 
på kredsens hjemmeside. Der findes en skabelon til en privatlivspolitik på FDF.dk. 
 
PR 
Se under agitation.
                      
Regnskab
Alle kredse skal lave et årsregnskab og indsende det elektronisk til fdf@fdf.dk senest 15.marts 
hvert år. Regnskabet skal være underskrevet af kredsens bestyrelse samt revideret af 
 revisoren, der er valgt på årsmødet. 
 
Revisor
Revisoren vælges på kredsens årsmøde. Vedkommende har til opgave at lave en kritisk 
 gennemgang samt eventuelle kommentarer på mulige forbedringer. 
 
Rysensteen
I midten af København ligger FDFs hovedkontor, Rysensteen. FDF købte den nedlagte skole 
tilbage i 1989. Her ligger FDFs forbundskontor, og der er forskellige aktiviteter i bygningen.  
Alle FDFere er velkomne til at komme forbi, når de er i København. 
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Sammenlægning af to kredse
Det er i nogle tilfælde en god idé at sammenlægge to FDF-kredse. Det er under forudsæt-
ning af, at FDF går styrket ud af sammenlægningen, og at sammenlægningen godkendes af 
 hovedbestyrelsen. Hvis du ønsker mere viden om kredssammenlægninger, kan du henvende 
dig til din forbundssekretær. 
 
Samråd/BUS
Det lokale samråd /BUS /andre navne står ofte for fælles koordinering ved lokale 
 arrange menter. Mange samråd har dog også en vigtig plads at udfylde, ved at repræsentere 
foreningerne sammen således, at de står stærkere i kommunen. Det kunne eksempelvis være 
ved at have en repræsentant fra samrådet siddende i folkeoplysningsudvalget og/eller kultur- 
og fritidsudvalg eller være med til at lave kommunens fritidspolitik. 
 
Samværsregler
Alle kredse er forpligtet på at udfærdige samværsregler, der som minimum indeholder 
 landsforbundets samværsregler samt retningslinjer for brugen af sociale medier.
Samværsreglerne har til formål at sikre, at den måde voksne og børn er sammen på i kredsen, 
er tryg for alle parter. Samværsreglerne skal forelægges kredsbestyrelsen og ledermødet en 
gang årligt. 
 
Seniorfestival
Hvert andet år (ulige år) afholder FDF en festival for seniorerne. Det er en weekend med 
 masser af sjov, musik og gode oplevelser. Seniorfestivalen afholdes på Kongeådalens   
efterskole i september. 
 
Skoler
FDF er bagland for tre efterskoler og en højskole. Dette betyder, at skolerne er frie og har en 
selvstændig økonomi, men at FDFs værdier danner grundlag for skolens værdier. 
De tre efterskoler hedder Hardsyssel efterskole, Kongeådalens efterskole og Midtsjællands 
efterskole. Silkeborg Højskole var en gave fra FDF til den danske ungdom for 50 år siden.
 
Skjold
FDFs logo er et skjold som strækker sig helt tilbage til stiftelsen af FDF. Skjoldet bruges på 
mange måder, både i kredsregi men også på beklædning og andet merchandise. Skjoldet er 
beskrevet i vedtægterne, som ville skulle ændres, hvis FDF ønsker et andet logo end skjoldet 
med det korstegn i det danske flags farver og med FDF indsat i korsets vandrette arm. 
 
Sletten
For foden af Himmelbjerget ligger FDFs naturskønne område, Sletten. Dette område ejes 
af landsforbundet og dermed FDFerne. Det er her, der afholdes landslejr, seniorkurser, 
 lederkurser og et utal af kredsweekendture og sommerlejre. Området har en del bygninger, 
blandt andet Det ny Sletten, som er hovedbygningen. Det er også på Sletten, at man finder 
Æblegården, som huser Historisk samling. På Sletten er der en gruppe ansatte, som står for 
lejrindkvartering, naturformidling samt vedligeholdelse af området. 
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Sæsonplanlægning
I FDF er der tradition for, at alle hold/klasser laver en sæsonplanlægning, så medlem merne 
ved, hvad de skal lave på de pågældende møder i det næste halve eller hele år. Man kan 
få  inspiration til sine møder på flere måder: Der er udgivet mange bøger, som jeres kreds 
 formentlig har på hylden. På FDF.dk finder du færdige sæsonplaner, samt ideer til hvad I 
kan lave, når der skal tages mærker. Slutteligt er det sjovt selv at finde på nye aktiviteter 
 eksempelvis ved brainstorming.
 
Sogn
Alle kredse er placeret i et sogn. Et sogn er et geografisk område, hvor der er én eller flere 
kirker. Der findes over 2000 sogne. Alle kredse er tilknyttet minimum en kirke og skal søge 
samarbejde med den eller de lokale kirker. Man kan godt skifte tilhørsforhold, hvis kredsen 
ønsker at være tilknyttet en kirke i et andet sogn. 
Sognet ledes af menighedsrådet, som er frivillige, der er valgt til at lede sognet. Der er valg til 
menighedsrådet hvert fjerde år. Sognet har ret til at have en repræsentant i kredsbestyrelsen.
 
Sommerlejr
Der er en lang tradition for at tage på en længere lejr i løbet af sommeren i FDF. Denne kalder 
vi for sommerlejr. Ved en længere lejr opnås tættere relationer mellem børn og voksne, og 
fællesskabet styrkes. Kredsen bestemmer selv, om de ønsker at afholde en sommerlejr. Nogle 
kredse går sammen og holder en fælles sommerlejr. 

Tilladelser
Der skal indhentes tilladelse fra barnets værge, hvis barnet skal være med til at klatre, svømme 
eller sejle med kredsen. Dette kan gøres ved selve indbydelsen til arrangementet eller ved 
indmeldelse. Ved kørsel anbefales det, at kredsen orienterer forældrene om der køres i private 
biler. (Enten ved leder- eller forældrekørsel)
 
Tilmeldingssystem
Se under Flextilmeld. 
 
Tilskud 
Kredsen kan få kommunale tilskud i form af lokaletilskud. I mange kommuner er der   
yderligere tilskud at få, eksempelvis uddannelsestilskud eller aktivitetstilskud. Der er ingen 
lovgivning, der pålægger kommunen andre tilskud end lokaletilskud. 
 
Traditioner (kreds)
I kredsen kan man have traditioner for mange ting. Nogle kredse har traditioner for at 
 udnævne ledere, nogle for at markere, hvis medlemmer har jubilæer. Andre traditioner 
kan være mere arrangementspræget, eksempelvis nytårsmarch, julemarked eller fejring af 
 kredsens fødselsdag. 
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Trykkeriet
På Trykkeriet (FDF.dk/trykkeriet) kan du finde forskellige merchandise- og tryksager. Her kan 
du bestille foldere til nye bestyrelsesmedlemmer eller downloade en fastelavnsplakat, som du 
selv kan layoute og derefter printe. Nogle elementer på Trykkeriet er til fri afbenyttelse, mens 
du ved andre betaler porto, og/eller en pris for selve produktet
 
Uddannelse 
I FDF er der mange uddannelsestilbud. Både lokalt, regionalt og på landsplan. Du kan læse 
meget mere om uddannelse i kapitlet ”Lederuddannelse”.

 

Voksen i FDF Forbundsskurser

Ung i FDF Kredskurser

Voksen i FDF Landsdelsskurser

Ung i FDF Forbundsskurser

Voksen i FDF Kredsskurser

Ung i FDF Specialkurser

Kredsledermoduler     •

Bestyrelseskursus     •

Lederskole     •Lederkursus •

Seniorvæbnerkursus •
• Seniorarrangementer

• Uddannelsesaftener

Instruktøruddannelse •
Efterårskursus •

• SpecialkurserKlatringSejladsLandsorkestersamling

Internationale kurser

Ung leder 1 •

Ung leder 2 •

Ung leder 3 •

Lederfighten •

• Instruktøruddannelse

• Efterårskursus

• Lederkursus

• SpecialkurserKano
Klatring

Sejlads
Landsorkestersamling
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• Lederskole

7.-8. klassekursus •

Kursus i FDF



86   Kredslederhåndbogen

Udvalg 
Se under Arena.
 
Udviklingsmål
På landsmødet fremlægger Hovedbestyrelsen nogle udviklingsmål, som er områder, FDF, 
både som landsforbund og som kredse, skal udvikle sig indenfor i løbet af de kommende år. 
FDFs forbundssekretærer er behjælpelige med, hvordan man kan arbejde med udviklings-
målene i kredsen.
 
Vedtægter
FDF har et sæt vedtægter, som er gældende for kredse og medlemmer. Kredsens vedtægter 
kan findes som appendiks til landsforbundets vedtægter.
 
VM /væbnermesterskab
Hvert år afholdes Væbnermesterskabet, som er en konkurrence for væbnere, seniorvæbnere 
og seniorer. Konkurrencen består af to dele, en online del som foregår hjemme i kredsen, og 
en finale, som er en lejr i København. Alle kredse kan deltage i Væbnermesterskabet, hvis man 
har unge og ledere, der har lyst til dette. 
 
Værdier
FDFs værdier tager udgangspunkt i vores fire pinde fra ambitionen, nemlig relationer, tro, 
samfundsengagement og leg. Du kan læse om FDFs værdier i kapitlet ”Ståsted”. 
 
Årshjul
Et årshjul er en måde at skabe et overblik over kredsens opgaver, arrangementer mv. Det kan 
hjælpe lederne med at finde ud af, hvornår en indbydelse skal udarbejdes, eller hvornår I skal 
sælge lodsedler. Mange kredsbestyrelser udarbejder også årshjul, som skaber en sammen-
hængskraft mellem ledernes opgaver og bestyrelsens opgaver. 
 
Årsmøde
På årsmødet, også kaldet generalforsamling, afholdes der valg til kredsens bestyrelse. Kredsen 
skal afholde årsmøde hvert år, og alle medlemmer, eller deres forældre har stemmeret. Alle 
kan stille op til kredsbestyrelsen, men er man under 15 år, skal man lade sig repræsentere af en 
forælder. Årsmødet kan afholdes som et forældremøde, hvor der også fortælles om andre ting, 
der foregår i kredsen, men som minimum skal dagsorden indbefatte: 

• Valg af dirigent
• Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
• Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
• Valg til kredsbestyrelsen
• Valg af suppleanter
• Valg af revisor samt stedfortræder for denne
• Eventuelt
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Mine noter




