Landsdelsmøde
Forkortelser:
LDL: Landsdelsledelsen
FS: Forbundssekretær
FBK: Forbundskontoret

1. Valg af dirigent
Hans Henrik Christiansen, FDF Frederikshavn 1 blev valgt
2. Valg af referent
Heidi Bak Nielsen, forbundssekretær blev valgt
3. Valg af stemmetællere
Christian Jødal er valgt
4. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
5. Landsdelens beretning
Landsdelens arrangementsudvalg er stærke og afvikler gode og velbesøgte arrangementer for landsdelens væbnere, seniorer og ledere.
Der er gennem Heidis arbejde og fokus på netværk og kredse skabt en masse stærke
relationer, som landsdelsledelsen byder ind i, når det kan skabe merværdi.
Dronninglund Efterskole er en ny samarbejdspartner for landsdelen med Sing-in som
første arrangement. Der skal aftales nærmere omkring samarbejdets rammer.
Bemærkninger:
Aktivlejr mangler i den mundtlige beretning. Anerkendelse af udvalgets flotte arbejde
og deltagerrekord i et svært år med flytning.
Senior skills, hvorfor blev den aflyst?
Manglende viden om arrangementet, et travlt forår og måske arrangementets karakter
kan være årsager.
Hjemmesiden har den ikke ligget stille længe?
En ny hjemmeside er blevet offentligt kendt, inden den var klar. Derfor har der været
et tidsrum, hvor man har været fanget i et limbo mellem de to hjemmesider.
Opfordring til at besøge den nye side: fdf.dk/landsdel1 og sende arrangementer og invitationer til webmaster Lise Aslak.
Arrangementer for seniorer kan formidles via ungdomsrepræsentant Lines side for
landsdelens seniorer. Facebook: ”FDF Ungrepræsentanter for Landsdel 1”
Strategi: Stemning og mere hyggelige opslag deles flittigt på landsdelens Facebookside.
Netværk 100+ kan vi lære af deres gode erfaringer?
Det er et sparringsforum for kredse i samme situation. Kan gode erfaringer deles med
andre kredse?
Dronninglund Efterskole: Lederskolen er allerede rigtig glade for samarbejdet med efterskolen.

Tilmeldinger og invitationer sendes generelt for sent ud.
Beretningen blev modtaget.
6. Regnskab 2015-2016

•
•

•

•

Regnskabet blev fremlagt i sin mangelfulde form med følgende påtegninger fra intern
revisor:
Aktivlejr:
– Blank 15/16
LederskoleNord:
– bankoversigt 15/16 mangler
– Bilag 16 mangler
Vendia:
– Blank 15
– Bilag 16 mangler
Landsdelsregnskabet 15/16
– Bilagsnumre mangler
– Bilag mangler
– Officiel regnskabsopstilling mangler
– Bankoversigt mangler
Kommentarer:
Hvorfor laves der ikke årsregnskab? (Ikke opmærksomhed fra hverken LDL eller FBK)
Hvor er kontingenterne nu? (De er opkrævet men ikke ført over i landsdelens kasse
endnu)
Hvordan overlades dette til en ny LDL? (FS og FBK er med i proecessen, Casper gør
processen med oprydning færdig).
Kan man ikke have en regnskabsfører i stedet for en kasserer? Jo og nej, tidligere har
man indsuppleret en ekstern, der udelukkende fungerer som kasserer.
Opfordring til at lave en generel køreplan eller en procedure for, hvordan man er kasserer for en landsdelsledelse og et udvalg.
Ændringsforslag: Når regnskabet er klar, sendes det ud til alle og lægges på hjemmesiden. Regnskabet modtages af 5 udvalgte kredsledere og fremlægges på landsdelsmødet 2019.
Måske skal man give den nye landsdelsledelse mandat til at købe FBK ind til at hjælpe
med at få lukket regnskabet.
Regnskabet blev ikke modtaget.
Forslaget om at der indkaldes til et ekstraordinært landsdelsmøde med godkendelse
af regnskab for 2015-2016 er vedtaget med 17 mod 1 stemme.

7. Handlingsplan for 2017-2018
Hvad menes der med styrkelse af relationer? (Større tilstedeværelse, deltagelse i netværk og følge op på de gode ideer.)
Afholdelse af arrangementer – kan vi ikke netop bruge landsdelen til at løfte store arrangementer, som man ikke kan i kredsene?
Forslag om at gå i udviklingsproces omkring handlingsplanen på det ekstraordinære
landsdelsmøde blev vedtaget.
Handlingsplanen er vedtaget
8. Forslag om nedlæggelse af landsdelens aktivitetskasser
Forslag om at fordele kasserne ud i netværkene. Ex 2 kasser i hvert netværk.
Forslag om at nedlægge nogle kasser.
Forslag om et reklamefremstød om gør opmærksom på kasserne og deres indhold.
Afstemning om at lade den nye LDL arbejde på at finde en løsning for en revitalisering
af aktivitetskasserne.
Forslaget blev vedtaget med 2 stemmer imod.
9. Budget 2017-2018
Hvis aktivitetskasserne skal revideres, kan der blive en større udgiftspost under Handlingsplan og nye initiativer.
Der er budgetteret med et reelt lille underskud i 2017 og 2018, kontingent for 2015
og 2016 er en ekstraordinær indkomst i 2017.
Vigtigt at kontingentstigning er tydelig.
Budgettet blev vedtaget.
10. Valg til landsdelsledelsen
Landsdelsmødet godkendte, at Michelle Dahl og Mie Baunwall Brander måtte stille op
til landsdelsledelsen efter opstillingsfristen.
5 kandidater gik for sig selv og besluttede, at Peter, Jeppe, Michelle og Lise stiller op
til landsdelsledelsen, mens Mie retter sit arbejde i landsdelen mod udvikling af ungdomsarbejde.
Afstemning om 4 medlemmer. 4 medlemmer er vedtaget.
De 4 kandidater er valgte.
11. Valg af repræsentantskaber
a. Silkeborg Højskole
Tage Landgrebe
Bo Rosbjerg

Søren Andersen
er valgt
b. Friluftrådet
Lykke Overgaard
12. Valg af revisor
Vibeke Brøndum Petersen er genvalgt
Eventuelt
Line UR vil gerne i kontakt med landsdelens seniorer. Lok dem ind på Facebooksiden
”FDF Ungrepræsentanter i Landsdel 1”
Hun har været hos Sydvendsyssel netværk og talt med seniorer og kredsledere om fastholdelse af seniorer. Opfordring til andre netværk om at gøre det samme.
Lederuddannelse 22. Marts i Nørre Tranders – Heidi gensender indbydelse.
KFUM og KFUK er i fremgang i Aalborg, og der er gode initiativer.
FDF Frederikshavn Brass Band er åbent for nye medlemmer fra andre kredse.
Sagaløbet er klar igen i 2017. 7.-8. Oktober.

