Referat landsdelsmøde i landsdel 6, 7. april 2016

FDF Landsdel 6

Fremmødte
Laura Visbech, Lars Petersen, Nicolei Beier, Michael Thuesen, Mogens Maaløe, Simon Fauerskov, Helle Schnefeld og Mads Wermuth.
1.

Valg af ordstyrer og referent
a. Referat: Mads
b. Ordstyrer: Nicolei

2.

Godkendelse af referat fra sidste gang
a. Godkendt

3.

Kommende arrangementer
a. Landsmødeforberedelse 7./6
b. Fra referat 28.11: ”1 møde før sommerferien, hvor der skal drøftes hvilke punkter til dagsordenen vi som
landsdel vil skyde ind med – tirsdag d. 7. juni kl. 19.00. Lars er kageansvarlig ”
i. Vi holder fast i datoen. Meldes ud til kredsene
ii. Drejebog: Indbydelse ud nu, mulighed for at indsende punkter, 14 dage før dagsorden ud.

4.

Valg af ungdomsrepræsentant
a. Der skal skrives ud til kredsene – Facebookopslag
b. Valg på fortræningsweekend
c. Valget er lørdag før aftensmad ca. 17 – om formiddagen præsenteres de
d. Lars og Laura sender 5 linjer til Simon om arbejdet som ungdomsrepræsentant

5.

Duil6
a. Gensynsdag efter Landslejren for Seniorcity
b. 10. september
c. Lars og Laura er ansvarlige
d. Evt. samarbejde med Odensearrangement

6.

Økonomien v. Mogens
a. Landsdelsledelsen godkendte enstemmigt regnskabet for 2015

7.

Landslejr 2016
a. Fortræning Vork, 15.-17. april 2016
i. Lige nu strømmer tilmeldingerne ind
ii. Simon sender ”husk tilmelding” ud snarest – den sidste frist er lørdag
iii. Der skal være en tut - Simon forhører sig
b. Landsdelsledelsens rolle og opgaver på Landslejren
i. Det kunne give mening at lave et fællesarrangement
ii. Vi må overveje, hvad der kan give mening
iii. Vi skal ud og agitere for udvalgsposter

8.

Vork
FDF Landsdel 6
a. FDF Vork – godkendelse af dokumenter
i. Budget
1. Budgettet er baseret på tal fra sidste år
2. Der budgetteres med et overskud på 75.000
ii. Driftsplan 2016
iii. Udlejningspriser
1. Udlejningspriserne stiger 2,6% som på Sletten
iv. Vedligeholdelses- og investeringsoversigt
1. Der budgetteres ikke med meget, men det bliver formodentligt højere
a. Enstemmigt godkendt af bestyrelsen i FDF Vork
v. Godkendelse af forretningsordenen for FDF Vorks bestyrelse
1. Forretningsordenen er enstemmigt godkendt af FDF Vorks bestyrelse

9.

Forberedelse til landsdelsledelsesvalg
a. Husk, at have mulige medlemmer til landsdelsledelsen klar, så tingene bliver taget på forkant

10.

Rundt omkring i landsdelen
a. Der er stadig stilstand i stor del, men visse kredse spirer

11.

Evt.
a. KE og baglandet
i. Vi skal have kigget på, hvad vores tilknytning til KE kunne indbefatte
b. PVT
i. Der skal arbejdes med at få sat et udvalg. Kan tages med på Landslejren
ii. Kunne kombineres med udvalg til PTD

12.

Næste møde
a. Tirsdag d. 7. kl. 17.00 på Lærkeskolen

