Referat af online Landsdelsmøde i FDF landsdel 6
Tirsdag d. 23 marts 2021:
1. Valg af dirigent:
a. Landsdelsledelsen stiller forslag om: Tove
2. Valg af referent
a. Landsdelsledelsen stiller forslag om: Niels
Antal stemmeberettiget: 7
3. Beretning - gennemgang og afstemning v. landsdelsledelsen til godkendelse
(Den skriftlige beretning er vedhæftet referatet.)
Der var ingen bemærkninger eller kommentar til beretningen.
Beretningen er godkendt: For: 7 stemmer

Imod: 0

4. Regnskab - gennemgang og afstemning v. Helle Frederiksen
Regnskabet 2019 blev gennemgået uden bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt: For: 7 stemmer Imod: 0
Regnskabet 2020 blev gennemgået
● Vi har et “overskud” på kulturmidlerne på 20.000 kr i 2020, og de er overført til 2021
med kommentar omkring at de skal bruges til at kickstarte FDF i landsdelen efter
Corona.
Regnskabet blev godkendt: For: 7 stemmer Imod: 0

5. Budget - gennemgang og afstemning v. Helle Frederiksen
● Budgettet for 2021 og 2022 blev gennemgået
Kommentar:
* Beløbet afsat til nytårskur er budgetteret forholdsvis lavt i 2021 og 2022 ift. underskudet i
2020. Dette skyldes at der var afsat ekstra midler til at skyde arrangementet igang.
* Skal Landslejr-fortræningen fremgå af budgettet. Fortræningen indgår under punktet
landslejr, da fortræning weekenden de forgangne år har løbet stort set rundt.
Budgettet blev godkendt: For: 7 stemmer Imod: 0
Tilgodehavende ved Per Ottosen: 10.000 kr.
Landsdelsledelsen foreslår at dette beløb sløjfes i de fremadrettede regnskabet/budgetter.
For: 7 stemmer Imod: 0

6. Fyns Amtskreds
Stemmeberettiget: 6
a. Beretning og regnskab
Se vedhæftede beretning
Beretning: For: 6 stemmer Imod: 0
Regnskab: For: 5 stemmer Imod: 0
b. Valg
i.

Jørgen stær: For: 6 stemmer Imod: 0

Forslag omkring at kredsene i de fyns netværk forsøger at finde en ny kandidat fremadrettet.
7. Handlingsplan - gennemgang og afstemning.
Udkast til handlingsplanen er vedhæftet referatet.
Kommentar:
Spørgsmål: Hvordan har landsdelsledelsen tænkt sig at hjælpe med kredsopstart
Svar: Landsdelsledelsen har tænkt at støtte op omkring de tiltag der kommer fra
forbundet, og hjælpe med støtte og sparring til kredsene i landsdelen. LDL har ikke
planer om aktivt at starte kredse op i landsdelen.
Spørgsmål: Instruktører til lederkurser skal hentes udenfor landsdelen - hvorfor?
Svar: Vi ønsker at alle ledere i landsdelen skal have mulighed for at deltage, og
derfor ønsker vi at hente instruktører udefra. Erfaringen siger også, at brugen af
interne instruktører fraholder nogle ledere at vælge grupperne.

Godkendelse af handlingsplanen
For: 7 stemmer Imod: 0
.
8. Valg til landsdelsledelsen
a. Forslag om at forlænge opstillings fristen til den 23. marts
Godkendt. Ingen nye kandidater
b. Valg:
Nicolei Beier (Genopstiller)
Niels Ravnborg (Genopstiller
Mads Kondrup (Genopstiller)
Michael Thuesen (Genopstiller)
Tove B. Jensen (Modtager ikke genvalg)
Følgende blev valgt (Alle 7 stemmer for): Nicolei Beier, Niels Ravnborg, Mads Kondrup,
Michael Thuesen.

Helle Frederiksen (kasserer) er ikke på valg, da hun ikke ønsker at tage en plads fra en
anden. Hun vil dog gerne indsuppleres som kasserer.
9. Valg af revisor samt en stedfortræder for denne.
a. Modtager de nuværende genvalg
Revisor:
Søren Winther Nielsen (Vejle 4.)
For: 7 Imod: 0
Stedfortræder: Jesper Storm Skov (Tommerrup)
For: 7 Imod: 0
10. Evt.
a. Udlandstur 2024
b. Landslejr Kick-off d. 8 Juni på Lærkeskolen
c. En opfordring til at bookning af aktivitetskasser bliver mere gennemskueligt
og effektivt.

Beretning 2019/2021
Da vi blev valgt i marts 2019 havde vi en vision. Vi ville gerne kigge på antallet af
arrangementer og sikre, at det vi udbød stemte overens med det behov man oplevede i
kredsene.
Vi var godt klar over, at man ikke kunne sætte alt i bero, men vi besluttede ikke at sætte
nogle nye skibe i søen før vi havde holdt nytårskur for landsdelens kredse.
Vi ville lave et årligt tilbagevendende arrangement i form af nytårskuren, hvor vi fik et direkte
input fra de aktive ledere samt ville få mulighed for at takke dem der har lagt en
ekstraordinær indsats i landsdelen.
2019 blev på mange måder et år, hvor vi forsøgte at holde gang i det gry-udvalg vi havde
samt bakke op om de arrangementer, der allerede blev udbudt på landsdelsplan.
1. Gry
Vores natløb for væbnere og op med konkurrence for lederne i at lave den bedste
post.
2. Computernat
2020 blev startet op med nytårskur, der på mange måder skulle være med til at sætte
perspektiv på kredsenes behov.
Det blev en rigtig hyggelig dag og aften, men desværre også starten på en lang periode,
hvor FDF har skulle fungere under andre rammer og vilkår.
Nogle af de vigtigt pointer vi har taget med os fra denne aften skulle gerne komme til udtryk i
bl.a. vores handlingsplan og den periode vi går ind i, hvor FDF forhåbentligt igen får bedre
og bedre vilkår for at levere vores kerneprodukt.
Pointer der er taget med fra Nytårskur:
1. Et fast årshjul med faste datoer, der går igen år efter år.
2. Lederskole for ledere - gerne en hel weekend, og gerne med flere lag:
a. Mulighed for at have kredsens unge med (væbnere og op), de deltager i løb
eller lignende mens kurser foregår
b. Udbyde kurser der er kompetencegivende
c. Vigtigt at kurser leder frem noget håndgribeligt
d. Finde et tidspunkt der normalt ligger uden for kredsenes turprogrammer
3. Et arrangement på hver klasse
a. Pus-/tumdag
b. Pilte (fælles pilteweekend)
c. Væbnerarrangement
d. Seniorarrangementer
4. Udlandstur hvert 5. år
5. Kommunikation rundt i landsdelen
6. Fastholde Nytårskuren

Udover nytårskuren var der ikke mange arrangementer, der ikke endte med aflysning eller
med at blive overført til online medier, dog skal det siges at det lykkedes at afholde:
1. Pilteweekend med ca. 40 deltager
2. Forslagsmøde til landsmøde med 12 deltagere.
a. Forslag omkring fjerning af kønskvotering i HB blev vendt her og senere
vedtaget på LM
Alt i alt har den forgangne periode været præget af en masse gode ambitioner som vi håber
vi kan komme til at bringe i spil fremadrettet.

