Referat landsdelsmøde i landsdel 6, 6. januar 2016

FDF Landsdel 6

Kongeådalens Efterskole
Fremmødte:
Laura Visbech, Lars Petersen, Nicolei Beier, Michael Thuesen, Mogens Maaløe, Simon Fauerskov, Helle Schnefeld og Mads Wermuth.
Fremmødte til punkt 3: Tina M. Knudsen og Peter Hundebøll
Afbud: Lars Petersen
1. Valg af ordstyrer og referent
a) Ordstyrer: Nicolei, Referent: Mads
2. Godkendelse af referat fra sidste gang
a) Godkendt
3. KE og Landsdel 6 – bagland
- Nicolei åbner med at spørge ind til, hvad det egentligt betyder at være bagland, og hvilke forpligtelser der er
- Peter Hundebøll beretter om skolens opbygning internt og ift. bagland – bestyrelsesrettet
- Tina Knudsen fortæller om det FDF-rettede. Pointen er, at det er et uformelt samarbejde, der
skal formaliseres
- Landsdelsledelsen har enstemmigt vedtaget, at hele landsdel 6 skal være bagland til Kongeådalens Efterskole. Dette indebærer ingen økonomiske forpligtelser
- Der er generalforsamling 16. marts fra 17.00-19.00. Derefter kredsledermøde for Landsdel 5 og
samtidig er der Sing-In. Landsdel 6 må gerne komme med, men af gode grunde er det uden
stemmeret for alle andre end LD5 og lillebæltsdistriktet. Det er forventeligt at der på denne generalforsamling ændres i KE’s eksisterende vedtægter, så vi også officielt er bagland
- Der skal koordineres arrangementer sammen med KE og LD5
- Nicolei får sendt en officiel bekræftelse til skole, bestyrelse og hovedforbund
4. Opfølgning fra sidste møde
a) Fællesmail (SF)
 Der er oprettet en fællesmail til hhv. ungdomsrepræsentanterne og landsdelsledelsen
 ung@fdflandsdel6.dk og LDL@fdflandsdel6.dk
 Der er udsendt 2 nyhedsbreve – en julehilsen fra Simon og en mail om seniorcity
 D. 7/1 udsendes der nyhedsmail omhandlende KE og LD6 og Landslejr
b) Landslejrmidler
 Der har været forespurgt på brugen af de sidste 5.000 kr. af de afsatte 15.000
 Det er enstemmigt besluttet, at de sidste 5.000 kr. bruges på at sænke deltagerbetalingen på
fortræningen – dette meldes ud i kommende nyhedsbrev. Ud over de 5.000 kr.
bakker vi selvfølgelig op om at gøre fortræningen så billig som mulig, så vi får
flest mulige deltagere af sted på lejr.
5. Kommende arrangementer
a)
Lederskole 2016 26.-27. feb., Vork - Udvalg: Simon, Mads og Nicolei
 En endelig snak om grupper mm. før udsendelse af indbydelse jf. referatet fra sidst
- Deadline for udsendelse 10/1
- Der sendes gruppebeskrivelser til Simon

6. Økonomien v. Mogens
FDF Landsdel 6
a) År 2015:
 Vi kommer ud af året med et underskud på ca. 93.000. Der er udlånt 100.000 til Vork. Umiddelbart
ligner det et lille overskud – der ventes på de sidste bilag før året gøres helt færdigt.
- Når regnskabet er revideret udsendes det
- Kørselstaksten ændres fra 2.05 kr. til 2.00 kr.
7. Landslejr 2016
a) Fortræning Vork, 15.-17. april 2016. Fra sidste møde:
Udkast til grovskitse for fortræningen
 LDL-mødet på KE 6.1.16 – denne dag er der også en grovskitse for fortræningen v. NB
 Der er ikke besluttet noget endnu, da det har været en venteposition ift. materialet fra
Landslejrudvalget
 Der er fra forbundet udsendt et inspirationsmateriale d. 5.1. – dette skal kigges igennem
 Borgmestrene skal involveres – Michael skriver
b) Borgmester
 Vi er blevet gjort opmærksom på, at der mangler en borgmester i Odense – dette skal løses
hurtigst muligt
- Simon ringer til Signe fra LLU og drøfter handlemuligheder
8. Vork
 Vork har 160.000 stående på kontoen, der mangler at blive indbetalt 17.000 + seniorkursusbetaling
 I år 2016 er der udlejninger for ca. 400.000, hvilket er ok
9. Rundt omkring i landsdelen
a) Pus/Tum-dag
 Der kan ikke findes et fuldt udvalg
 Der skal slås en opfordring op på Facebook, og se hvad det bliver til.
 Der skal meldes, at der er en leder (Anja) for det
10. Evt.
11. Næste møde
 7. april kl. 18.00 Fredericia Søndermarken

