Landsdelsledelsesmøde i Middelfart
27 september kl. 18
PR-TRAILER:
Simon og Michael informere om indkøb og overvejelser.
LDL beslutter at købe den store trailer. Alle stemmer for. Simon bestiller traileren.
Simon har indkøbt pavillioner, bænke, borde og ståborde.
Simon er i kontakt med Erin fra Kina ang køb af air dansers og FDF-puff sofaer.
Simon fortsætter indkøb efter aftale.
Michael Indkøber ligeledes flere ting til traileren.
LDL beslutter at traileren skal pakkes ind i folie. Simon designer og sætter det i gang.
Traileren forventes at kunne bruges efter årsskiftet.
VALG AF UNG REP.
Vi beslutter at gennemføre et valg inden 1. november.
Vi bruger Facebook, mails m.v. for at opsøge de unge og opfordre dem til at stille op. Valget bliver
gennemført som online valg, gerne med valg i tre dage med start ca. den 23. oktober.
MIDTVEJSDEBAT
Alle deltager.
Skal vi arrangere fællestransport for landsdelens ledere?
- FYLD bilen og få dækket din kørsel. mindst tre.
Vi beslutter at dække transporten.
Simon sender mail ud med opfordring til at deltage.
ØKONOMI
Det går fint. Vi er gode til at holde planen.
20.000kr til indkøb til trailerne på budget 2017.
Simon får ok til at indkøbe FDF-puffs (sofaer) i Kina, som LD kan sælge til kredsene m.v.
KLATRE-NETVÆRK
Helmuth har svaret Jonas på en henvendelse omkring tilskud til klatre uddannelse.
Vi snakker om hvad vi kan gøre for at hjælpe Jonas og klatrenetværket.
Vi beslutter at afsætte op til 10.000 kr. som bruges til tilskud til uddannelse af nye instruktører.
Vi reklamerer via nyhedsmail og oplyser at der er begrænset tilskud. Der ydes op til 50% kontant
tilskud.
FÆLLESSOMMERLEJR 2018.
Sydøstfyn tilbyder fællessommerlejr 2018.
Der er pt kommet 6 kredse der har tilmeldt sig - de fleste i eget netværk.
Der er muligvis flere kredse som er interesseret.
Kort nyt fra Simon
⁃
ALPETUR infomøde
⁃
Nyt kredsleder netværk
⁃
Ny kredsleder aften
Næste møde: 6. November I Middelfart.

