Landsdelsledelsesmøde FDF Landsdels 6
Onsdag den 28. november 2018 Kl. 18.30
Værkstedsvej 2A, 5500 Middelfart
Tilstede:
Helmuth, Lærke, Tove, Mogens, Simon og Michael
Afbud:
Rumle
Referent:
Michael
Gennemgang af Aktivitetskasser
PR-trailer:
Der kan først laves indpakning når grafiskstandart ligger klar i februar 2019
Der indkøbes: Tre styk byggehegn med fødder som kan bruges til opsætning af banner.
Reoler i plast
Surringsstroppe
UV-kasse:
Der indkøbes: Nye lamper 4-5 styk
Hockey -20 stave, bolde og to mål
Fluorescerende tape
Fluorescerende flag
Fluorescerende hvide handsker 25 par
Fluorescerende maling
Kasse
Bolsjekasse:
Smides ud, den er gammel og nedslidt, det vurderes at de fleste kredse i dag selv har udstyr til dette.
Smykkekasse:
Skal sælges.
Splatter og sminke kasser:
Meget begrænset udlån, disse sælges til højst bydende.
Resten af kasserne forbliver uberørt pt.
Nye kasser:
Lasergame der købes 24 laserguns, hvoraf de 20 kan lånes de fire er reserve. Prisen for lån er at man selv køber
batterier.
Booking system laves af Simon i december.

Landsdelens eget møde på LM18
Tove sender referatet fra mødet til alle.
Der snakkes kort om mødets forløb og enkelte af ønskerne.
Der undersøges om en eksterne udbyder kan lave et dagsarrangement for puslinge og tumlinge i Vejle til en
rimelig pris.
Samspilsdag med afslutning i form af Sing-in er i planlægningsfasen.
Der er masser af ønsker til arrangementer i landsdelen. Det store problem er at få folk til at melde sig til
udvalgsarbejde. Flere har den opfattelse at man skal sidde i LDL
for at lave arrangementer i landsdelen. Dette er dog ikke tilfældet og der vil i forbindelse med valg til LDL blive
lavet et skriv om hvad opgaven er som LDL og hvordan man starter et udvalg.
Landsdelsmøde 25. februar 2019
Frister der skal overholdes:
Skriftlig indkaldelse 31.12 2018 (8 uger)
Forslag og kandidater 21.01 2019 (5 uger)
Dagsorden, mødebilag og kandidatliste udsendes 28.01 2019
Kandidater: Tove og Helmuth genopstiller, Lærke og Michael har endnu ikke besluttet sig. Derudover er 4 andre
som kraftigt overvejer at opstille. Et kampvalg er ønskeligt.
Forslag til vedtægter for landsdelen laves af Michael og Tove
Beretning laves af Helmuth
Dagsorden sendes ud af Simon den 28. januar
Mogens stopper som kasserer den 25. februar, der skal derfor findes en ny.
Mogens laver regnskabet færdigt og starter det nye op. Der er ca. 100 posteringer om året.
Der laves et nyhedsbrev som efterfølgende deles på Facebook.
Landsdelsledelsens opgave:
- Bindeled mellem HB og kredsene i landsdelen
- Støtte op om arrangementer som arrangeres af andre, dette kan være økonomisk eller sparring
- Sørge for at der afholdes lederuddannelse i landsdelen
- Beslutte hvad der skal leve/dø af arrangementer
Økonomi
Der mangler stadig regnskab fra Alpeturen.

HUSK alle bilag skal være Mogens i hænde senest den 24. december 2018 kl. 21.00

Næste møde
Den 7. januar 2019 kl. 18.30 hos FDF Middelfart, Værkstedsvej 2a, Middelfart.

