
 

 

Bilag 4 – Indkomne forslag 
 
 

Forslag om mærke til FDF Landsdel 1 
 
Forslagsstillere: Ungdomsrepræsentanter og –suppleanter 
 
Ungdomsrepræsentanterne- og suppleanterne har gennem den seneste 
tid arbejdet med at udvikle et FDF Landsdel 1-mærke til forbundsskjor-
ten. Dette arbejde har ført til et forslag til mærke, som hermed frem-
lægges for landsdelsmødet.  
 
Dette forslag indeholde to områder, som vi ønsker at landsdelsmødet 
tager stilling til:  

• Skal vi have et særligt mærke for FDF Landsdel? 
• Hvis ja, hvordan skal mærket finansieres? 

 
De to indstillinger er udfoldet i det følgende.   
 
 

FDF Landsdel 1-mærke 
 
Formålet med mærket at skabe et visu-
elt særkende for FDF i landsdelen, såle-
des vi kan ”kende” hinanden, når vi mø-
des ude i det store FDF-land. Og samti-
dig vil mærket være med til at skabe 
synlighed om vores landsdel.  
 
Mærket er formet efter vores landsdel, 
og giver dermed hurtigt et billede af, 
hvor vi kommer fra.  
Mærkets baggrund af den officielle FDF-
farve natteblå, og er valgt for at sikre at 
mærket bliver synligt på forbundsskjor-
ten.  
 
Det er et vævet mærker i stil med mærket fra Østrig 2019, og vil have en 
lim-bagside, så det kan stryges på forbundsskjorten.  
Det vil blive 7 cm højt.  
 
Mærket vil blive solgt i forbindelse med landsdelens arrangementer. 
 
 
 



  

 

Økonomi 
 
Der er drøftet flere muligheder for økonomien omkring mærket, men det 
vurderes at det er en beslutning, som kredsene i landsdelen skal være 
med til at beslutte.  
 
Der er opstillet tre modeller, som vurderes realistiske at administrere. 

• Mærket uddeles til alle FDF’ere i landsdelen – landsdelen afhol-
der alle udgifter 

• Sælges med tilskud fra landsdelen 
• Sælges uden tilskud fra landsdelen (dog undtaget opstartspris, 

der afholdes af landsdelen.  
 
Økonomien er illustreret herunder med køb af henholdsvis 250 og 500 
mærker hos producenten. Der er ikke truffet beslutning om, hvor mange 
mærker der skal bestilles. Valget af 250 og 500 mærker er ud fra en vur-
dering af, at det er bedre at bestille flere mærker, såfremt der bliver ud-
solgt, end at bestille for mange fra start, som så blot vil ligge på lager, 
hvis interessen ikke viser sig at være der.  
 

Mærket uddeles til alle FDF’ere i landsdelen 
 

Antal  Pris pr. stk.  Opstartsgebyr Samlet udgift for lands-
delen pr. bestilling 

250 13,60 kr. 260,00 kr. 3.660,00 kr. 

500 10,00 kr. 260,00 kr. 5.260,00 kr. 
 

Sælges med tilskud til landsdelen (dog undtaget opstartspris) 
 

Antal Pris pr. stk. Opstartsgebyr Pris pr. stk. 
ved salg 

Samlet udgift for lands-
delen pr. bestilling 

250 13,60 kr. 260,00 kr. 12,00 kr. 660,00 kr. 

500 10,00 kr. 260,00 kr. 8,00 kr. 1.260,00 kr. 
 

Sælges uden tilskud til fra landsdelen  
 

Antal Pris pr. stk. Opstartsgebyr Pris pr. stk.  
ved salg 

Samlet udgift for lands-
delen pr. bestilling 

250 13,60 kr. 260,00 kr. 13,00 kr. 410,00 kr. 
500 10,00 kr. 260,00 kr. 10,00 kr. 260,00 kr. 
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