Dagsorden for landsdelsledelsesmøde!
Den 12. august 2014 i Vejle!
Kl. 18.00 ved Lars i Vejle 4’s kredshus!

!
!

Indkaldte: Nicolei Beier, Bjarne Milling, Michael Thuesen, Mogens Maløe, Simon Fauerskov, Denice Oxbøll. Samt ungdomsrepræsentanter; Laura og Lars !

!
Afbud fra Bjarne !
!
!

1. Valg af ordstyrer og referent!
Referent: Denice!
Ordstyrer: Nicolei!

!

2. Godkendelse af referat fra sidste gang !
Det er godkent!

!

3. Kommende arrangementer !

• Legens dag d. 6. september!
Odense afholder og alle er velkomne. Det bliver stort!

!

• HB møde på Vork!
Michael, Laura og Lars deltager. Programmet skulle gerne komme og snart og Michael
sender det ud, så alle kan se hvad der skal ske. !

!

• DUiL6 cup d. 1. november!
Kasper og Særslev har styr på sagerne og der kommer en indbydelse ud nu her. !

!

• DUiL6 lejr/udvalg!
Simon har sørget for at vi kan være ude i 14. kredshus i en weekend. Det er et lille sted,
hvor man kan lave noget hyggeligt, men måske ikke så meget programorienteret. !
Nicolei stiller lige deres grund til rådighed også, hvis det er mere grund man gerne vil
have, der er bare ikke så meget hytte. Vejle 1’s kredshus kan også bruges - måske deres
nye bålhytte. !
Laura og Lars skal have snakket med de andre og finde en dag, hvor de kan brainstorme,
hvad de kunne synes er spændende at lave. !
Der gælder de samme krav omkring budget og afholdelse af arrangementet uanset deltagerantal. !

!

• Inspirationsweekend 20.-22. februar i Middelfart!
Det er blevet flyttet på grund af en stor lejr i alle Odense kredsene. !
Vi bestemmer at landsdelsmødet afholdes på weekenden og derfor afholdes valget også
der, så den nye ledelse kan komme med på den nye uddannelsesweekend. !
Datoen (og de andre datoer) skal sendes ASAP. !
• Formøde d. 8. oktober rykkes til den 29. oktober!
!

Det afholdes som sædvanligt i Middelfarts kredshus kl 19.00

!

4. Afholdte arrangementer !
• Fællessommerlejr på Sletten?!
Der var 250 mennesker på Sletten. !

!

• Famililejr!
Konceptet var super lækkert og det var rigtig hyggeligt at være sted - Simon. !
Konceptet skulle være lige til at tage med på Vork, hvor man sagtens kunne holde noget
lignende med succes. !

!

5. Økonomien ved Mogens !
PVT regnskabet er lige afleveret i dag og det skulle gå op som det skulle. !
Pus/Tum kommer til at give 14.000 kr. i underskud. !

!

Regnskabet fra Alpeturen er også afleveret og det er nu blevet afsluttet. !
Vi har fået 91.000 kr. fra Kulturudvalget. !

!
!
Derudover begynder man nu at arbejde med PR-traileren igen - Michael og Simon!
!
6. Ungdomsrepræsentanternes punkt!
Man kan kigge oppe under punkt 3 under DUiL6 lejr/udvalg. !

!

7. Hjemmesiden !
Den bliver hacket igen og igen, så der er spam så vi har hårdt ramt. !
Simon starter det hele forfra igen. !

!

Der må gerne komme lidt mere liv på den, og man skal være bedre til at linke fra facebook
og andre medier. !
Mogens mailadresse skal rettes.!
Aktivitetskasserne skal aktiveres igen! ASAP ASAP!
Nicolei går videre til Stine, som kan lave en lækker løsning til kasserne. !

!

8. Rundt omkring i landsdelen!
Det går fremad ude i Odense 11. kreds igen økonomisk. !
Der er sket lidt omstrukturering i ledertroppen og der skulle være lidt bedre stemning omkring derude nu. !

!

Der er kvindekup ude i Fredericia Søndermarken, hvor posterne nu er besat af unge kvinder. Så der er sket noget omstrukturering også med den afgående kassere. !

!
Herslev kredsen lukker helt.!
!
Marsk Stig Hindsholm og Agedrup bliver lagt sammen - forhåbentligt. !
!

Vejle 1, Fredericia Søndermarken og Odense 2 starter alle op med familie FDF i denne
sæson. Det er mulighed for familier, men også især for at få de små børn med. !
Der opstår nogle problemer i forhold til indmeldelse, da det bliver dyrt. Det kan løses ved
fingerreglen, hvor man kun er to fuldt betalende medlemmer. !

!

Der er flere steder, hvor man begynder at hæve kontingentet rundt omkring. Det kan være
positivt, da der er opstået en tendens, hvor forældre har sat prisen sammen med kvaliteten. Ligeledes fordi det ikke er en decideret sportsgren. !
Man bør se positivt på det, fordi det skaber et nyt billede og fordi man stiller kredsen langt
stærkere. !

!

Man arbejder også på at få givet Odense 8. kreds og Vejle 2. kreds noget nyt. Der tænkes
i baner omkring adventure kredse, hvor man kan lave nogle helt andre ting med naturting.
Man arbejder på, at kredsen skal ligge i Vejle 6 gamle kredshus i Uhrhøj og så skal der
være aktiviteter ude i deres hytte. !
Prisen kommer til at hedde 1.000 kr. om året, men halvpris for FDF’ere. !
Mange af pengene bliver brugt på byggeriet i Vejle 2, så man skal ud og bruge fonde til at
finde penge til udstyret der skal bruges. !

!

Nyborg har besluttet at blive i deres kredshus og også få det ombygget. Så man skulle
mene at der er noget gå på mod derude. Simon deltager også i deres næste netværksmøde for at få en finder på pulsen. Det er stadig Dorthe Juul der er kredsleder derude. !
De solgte deres hytte sidste år, hvor man tjente nogle penge til kredsen. !

!

Gamborg har solgt deres kredshus, men med en aftale om, at kunne låne kredshuset en
dag om ugen og nogle weekender. Samtidig får de lov at beholde bålhytten og græsset. !
De sidder med en rigtig god bestyrelse, men mangler børneledere. !

!

Kolding 2 har kontaktet Simon. Man mangler ledere og har derfor problemer med at holde
gang i kredsen og kunne stille hold op. !

!

9. Hvad skal der ske for at få gang i landsdelen(’s ledelse)?!
Der bliver forespurgt flere arrangementer i landsdelen. Det må gerne være mere fokuserede ting, som måske ikke tiltrækker hele landsdelen. Det kunne være inspirationsaftener
eller debataftener. !

!

Michael ved ikke om han genopstiller, da der mangler noget benarbejder. Der bliver snakket for meget og lavet for lidt. Vi eksisterer ikke rigtig i folks hoveder. !

!

Men bør stå fast på at afholde vores midtvejsmøde og få det åbnet meget mere åbnet op,
så kredsene kan komme flere inputs.!
Derudover kan man lave en aften, hvor man kan debatere, hvilke punkter man skal have
med til landsmødet. !
Det bliver en aften, hvor der vil være lidt mad og drikke og man så kan gå i grupper og arbejde, og derefter kan stille de forslag, man mener landsdelen skal tage med. !

Det bliver torsdag d. 11. september på Nicoleis skole kl. 18.00-22.00. Denice laver forarbejdet. !

!
Mads fra Odense 14, var et rigtig godt bud på en ny i landsdelsledelsen. !
!
!

10. Eventuelt!
Vork: Der ligger et udspil fra Hovedkontoret, som skal godkendes og underskrives. Men
udvalget har svært ved at mødes. Der arbejdes med en deadline her til landsmødet til
november. Man kunne eventuelt slå hovederne sammen til mødes på Vork om et par uger. !

!
!

Tirsdag D 23. September i Odense !
Formøde 29. Oktober i Middelfart.!
Den 6. November i Fredericia

