FDF Landsdel 6

Dagsorden landsdelsmøde i landsdel 6, 9. januar kl. 18.00
Lærkeskolen
Indkaldte:
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: MW og ordstyrer NB
2. Godkendelse af referat fra sidste gang
a) Godkendt
3. Udvalg
a) Østrig
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Pladsen er bestilt
Der bliver forsøgt nået at lave plakater til landsdelsmødet. Simon backup
Udvalg: Nicolei, Maria
Ture: Niels og Anders
Køkken: Odense 4. kreds

b) PVT
i.
ii.
iii.
iv.

Der mangler et udvalg
Det kan være svært at nå i år
Der skal være en klar udmelding til landsdelsmødet
Der skal informeres i nyhedsmail

c) Pus- tumlingedag
i. Udvalget er undervejs – der arbejdes på en løsning
ii. Simon går videre med det
4. Lederskole og Landsdelsmøde
a) Lederskole
1. Tilmeldinger
a. Der er få, vi håber på sene tilmeldinger
b. Skal ud med nyhedsbrev
2. Moduler
a. Vi ser med tilmeldinger
3. Køkken
a. Der er styr på køkken
4. Aftenprogram
a. Vi tilbyder go-kart lørdag
b. Meldes ud i nyhedsbrev
c. HUSK overnatning og ledercafe
b) Landsdelsmøde
i. Tilmeldinger
1. 12 tilmeldte
ii. Punkter
1. Beretning
a. Landslejr
b. Lederskole
c. Fortræning

d. Aktivitetskasser
e. Læne sig op ad handlingsplan
iii. Gennemgang af dagsorden
1. Gennemgået
a. Referent: Mads foreslås
b. Ordstyrer: Simon foreslås
5. Økonomien v. Mogens
a) Regnskab gennemgået
b) Budgetforslag gennemgået
6. Kommende nyhedsbrev
a) Se ovenstående
7. Rundt omkring i landsdelen
a) Nogle kredse skrænter – der arbejdes med det på landsplan og landsdelsplan
i. Andre kredse buldrer der’u’a
8. Vork
a) God udlejning
b) Der skal nu betales forud
c) God økonomi
9. Evt.
a) En eventuel deltagelse i HB-LDL fællesmøde i marts
10. Status på 2 år som landsdelsledelse

