Referat landsdelsmøde i landsdel 6, 12. september

FDF Landsdel 6

Lærkeskolen
Fremmødte:
Nicolei Beier, Michael Thuesen, Mogens Maaløe, Simon Fauerskov, Helle Schnefeld,
Lærke Lysdahl, Laura-Marie Jessen og Mads Wermuth.
1. Valg af ordstyrer og referent
a) Referent: Mads
b) Ordstyrer: Nicolei
2. Godkendelse af referat fra sidste gang
a) Godkendt
3. Bandskolens materialer
a) Simon F slår et smut forbi Svanninge, da han har en kassevogn
b) Simon ringer til Mads og får aftalt det sidste
4. Landsmøde
a) Formøde i Landsdel 6, 1. november, 19.00, Lærkeskolen
1. Målet:
 Drøftelse af udvalgte punkter fra dagsordenen
 Kort præsentation af de HB-kandidater, der vil være med på vores formøde
 Hvad er for LD6 vigtige punkter at komme igennem med på dagsordenen til landsmødet
2. Simon laver dagsorden
b) Forslag til punkter til Landsmødet – hvor er vi?
 Forslag om tale- og stemmeret til UR i landsdelsledelserne. UR skriver og Nicolei tjekker igennem
og sender ind. Nicolei modtager det omkring d. 20.9
 Forslag om at der bliver besluttet at bruge 1 skjold fremfor de 2, der bliver brugt nu. Michael sender
forslag til Nicolei
5. Udvalg
a) Østrig
1. Der er et aktivitetsudvalg, der er et madhold,
2. Mads arbejder videre i booking af plads
3. Simon snakker med Søren R om kassevogn
4. Der skal findes en lejransvarlig
b) Lederskole
1. Mads, Nicolei og Helle er ansvarlige
2. Der skal holdes landsdelsledelsesmøde- og valg denne weekend
3. Weekenden uge 3. Lørdag er der lederskole, søndag formiddag er der landsdelsledelsesmøde- og
valg
6. Økonomien v. Mogens
a) Der mangler de afsluttende bilag fra fortræningen – på vej
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7. Rundt omkring i landsdelen
a) En del AGI-arrangementer i gang
8. Vork
a) Sletten har taget over på de arbejdsopgaver, hvor Michael har måtte slippe nu her
b) Michael og Peter J er i kontakt
c) Heide fra FDF Måløv har taget over som kasserer i stedet for Nicolei
d) Amalie Dreyer udpeges som repræsentant for Landsdel 6 – enstemmigt vedtaget
9. Evt.
a) Ny GPS kasse – de skal placeres i 3-kantsområdet
10. Næste møde
a)
7.11 kl. 18.30, Bogensevej 100b(bag Circle K)

