Referat landsdelsmøde i landsdel 6, 30. januar 2016 kl. 18.00
i FDF Middelfarts kredshus.
Fremmødte: Nicolei, Michael, Helle, Helmuth, Lærke, Mogens, Simon.
Afbud: Tove.
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyre: Simon
Referent: Simon
2. Konstituering:
Mogens indsuppleres som kasserer uden stemmeret.
Michael, Helmuth og Lærke ønsker at være menig medlemmer
Vi går i tænke boks mht. formandsposten, og overvejer om vi skal finde en formand som
der kan indsuppleres.
3. HB-møde i marts:
Deltager: Michael, Helmuth, Lærke. - helt indtil søndag.
Nicolei er ikke sikker på at deltage.
Mads, Helle deltager ikke.
4. Overdragelse af opgaver fra gl. landsdelsledelse.
Alpetur: Nicolei fortæller om status. Helmuth har materiale liggende, som Nicolei får.
Arbejder på en pris.
PVT: 2-3-4-5. juni. Legeudvalget kunne måske bruges her. Christoffer (O5), Mie (O5), Emil
(Svendborg). Helmuth er kontaktperson fra LDL.
Pus-Tum-dag: Efterårsarrangement. Udvalg: Helle, Anja. Helle indkalder og refereret til
LDL. Tove er kontaktperson fra LDL.
Fællessommerlejr 2018: Helmuth spørger Sydøstfyn Netværk om de er interesseret i at
byde ind.
Seniorfestival: Vi arrangerer fællestransport lige som sidst. En bus fra Svendborg via
Odense. En bus fra Vejle via Fredericia. 125kr. i alt.
Lederskole: Vi skal snakke med de andre landsdelsledelser om hvordan de gør lederkursus
attraktiv. Hvordan får vi de bedste instruktører?
Nyhedsbrev: Hvordan sikrer vi at nye ledere bliver tilmeldt? Hvordan gør de andre

landsdele? Det er ok med tilmeldte (over 250) men der er stadig mange ledere i landsdelen
som ikke er tilmeldt.
DUiL6: Der er ikke noget aktivt. LDL overvejer hvad der skal gøres.
Trailer: Den gamle landsdelsledelse har hensat 50.000kr til en PR-trailer. Vi skal nu overveje
hvad vi vil og hvordan det skal foregå.
Uddannelsesudvalget: Ønsker at komme til et møde og snakke landsdels lederskole,
uddannelse generelt i FDF osv.
Velkomst til nye LDL: Bitten ønsker at besøge LDL. Næste møde bliver den 26. februar.
Kredslederaften for alle kredsledere i LD6 Nicolei arbejder videre. Simon er med.
4. Ung. Rep: Ung.rep.s roller er udvasket... Skal afskaffe ungdomsrepræsentanterne nu hvor
der er vedtaget 15 års valgret?
Fasthold Ung.Rep. Det er god uddannelse og udvikler/modner dem til mere FDFarbejde. De unge SKAL være en del af LDL - det er fast uddannelse.
Ung.Rep. skal være seniorer i FDF. Og derfor kan man stille op til valg når man er Senior. De
vælges af og blandt landsdelens seniorer.
5. Netværk:
Lærke: Odense Netværk
Helmuth: Sydøstfyn Netværk
Michael: Vestfyn
Tove: Vejle
Simon: Fredericia
6. Eventuelt:
Nicolei fortæller at han fortsat gerne vil arbejde videre med kredsleder-projekt, hvor
tanken er at samle alle kredsledere i landsdelen til sparing, hygge og lidt uddannelse.
7. Næste møde den 26. Februar 2017 i Middelfart kl. 18.00.

