Landsdelsledelsens skriftlige beretning til Landsdelsmødet
2017-2019
Landsdelsledelsen
På Landsdelsmødet i 2017 blev følgende personer valgt ind i Landsdelsledelsen:
Flemming Würtz, FDF Harridslev
Katrine Benée, FDF Langå
Glenn Holmgaard-Udsen, FDF Hobro
Morten Stenbæk Andersen, FDF Bjerringbro
Lasse Boe, FDF Stoholm

Landsdelsleder
Landsdelskasserer
Landsdelssekretær
Landsdelssekretær

Lasse Boe valgte i foråret 2018 at trække sig af personlige årsager – vi takker Lasse for
indsatsen. Derfor blev Nette Christensen, FDF Viborg 1, indsuppleret.
Troels-Henrik Balslev Krag var forbundssekretær indtil januar 2018 – tak for det store arbejde.
Han blev afløst af Jeppe Strauss, som vi kommet godt i gang med at lære at kende. Jeppe har
snakket med stort set alle kredse.
Landsdelsledelsen mødes en gang om
måneden. Det er blevet til 23 møder siden
sidste Landsdelsmøde.
Når Landsdelsledelsen mødes, er følgende fast
på dagsordenen:
-

Andagt
Status på netværk og udvalg
Punkter til debat/aktuelle sager (fx
møde med HB, Landsmøde, presserende arbejdsopgaver og økonomi)

Landsdelsledelsen deltager i alle netværksmøder i Landsdelens 9 netværk. Netværkene har
hver sin kontaktperson i landsdelsledelsen. Vi syntes, det er vigtigt at deltage på disse møder
for på den måde få en føling med hvad der sker ude i vores Landsdel, og få en god dialog med
alle kredse.
Landsdelsledelsen har nedsat forskellige udvalg til at varetage de forskellige arrangementer i
Landsdelen. Lederuddannelse og arrangementer i Landsdelen er en kerneydelse. Alle udvalg
har en kontaktperson i Landsdelsledelsen som de refererer til og på den måde kan der løbende
følges op på de forskellige aktiviteter i Landsdelen på LDL-møderne.
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En stor tak skal lyde til alle der sidder i et udvalg – i gør et kæmpe stykke arbejde!
Landsdelsledelsen har i den forgange periode brugt kræfter på at lave udviklingsmål frem for
konkrete handlinger som vi forslår at landsdelen vil arbejde med de næste år. Vi håber det
bliver vel modtaget.
Nyheder og medier
Hjemmeside
I 2018 gik Landsdel 2’s nye hjemmeside i luften. Det er
LDL selv (med stor hjælp fra Jeppe) der administrerer
hjemmesiden.
Facebook og instagram
Facebookgruppen har pt. 542 medlemmer. Den bliver
brugt meget aktivt. Mange slår noget op i den. Den er
blevet et godt forum hvor man kan orientere sig om,
hvad der sker i landsdelen og i FDF generelt.
Landsdelen har 236 følgere Instagram og har sit eget
hashtag: #fdfld2. Hashtagget bliver mere og mere brugt
af kredsene, så deres historier også deles på
landsdelens Instagram. Der har desuden i 2017 været
instagram-takeover, hvor kredse lagde billeder op fra
deres sommerlejre – det var fedt at følge med i jeres
oplevelser.
Nyhedsmails
Alle kan tilmelde sig nyhedsmailen via landsdelens hjemmeside, som udsendes efter behov.
LD2 mærke/logo
Vi har i Landsdel 2 vores eget mærke/logo, som flittigt bruges og fortsat købes.
HB og andre landsdele
En gang hvert år samles alle landsdelsledelser og HB til et fælles møde. Her erfaringsudveksler
vi med de andre Landsdele og hører nyt fra HB. I 2017 blev der nedsat udvalg til udarbejdelse
af forslag til valgvedtægter for landsdelsledelser og udvalg om landsdelsledelsernes arbejde
med ungdomsdemokrati.
Arbejdet med valgvedtægter førte til at alle landsdele gik sammen om at stille et forslag, så
der fremover er et særskilt sæt vedtægter om valg til landsdelsledelserne til Landsmødet 2018.
Forslaget blev med enkelte ændringer blev vedtaget på Landsmødet 2018.
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Arbejdet med ungdomsdemokrati førte til et idekatalog
ungdomsrepræsentanter demokratiske dannende forløb – Se det her.

til

arbejdet

med

På HB-mødet i 2018 blev vi bragt i spil i forhold til at
komme med input til udviklingsmål og der mødte også
Arenaen.
På HB-mødet blev det besluttet at landsdelsledelserne
skulle mødes i november 2018, for at debattere
dagsordenen til Landsmødet. Det gjorde vi i Vejle 5s
kredshus.
I maj 2017 mødtes det nu nedlagte (det officielle) Team
Nord (Landsdel 1, 2 og 3), hvor vi sparrede om arbejdet i
landsdelsledelsen på tværs af erfarne og uerfarne
medlemmer. Her blev vi bl.a. introduceret til Podio, som
er et mødeadministrationsværktøj, som vi siden har brugt meget.
Da forbundssekretærerne ikke længere er delt af to landsdele, fandt man det naturligt ikke
længere at køre samarbejde mellem disse 3 landsdele. Landsdelsledelserne har dog stadig et
godt samarbejde på tværs.
Landsdelsledelsen deltog også på Midtvejsdebatten i november 2017.

Ungdomsrepræsentanter
Der blev afholdt kampvalg på Limbjerggaard i 2017 – følgende blev valgt ind:
- Sandra Dam, FDF Langå
- Marcus Leth Elgaard, FDF Nørager
Suppleanter:
- Anton Vad Nielsen, FDF Frederiks
- Jannick Theis Jöhnk, FDF Aars
Jannick har valgt at melde sig ud af
FDF og er derfor ikke længere
suppleant.
Ungdomsrepræsentanterne har
udviklet ”Verdens letteste seniormøde”,
hvor de kunne komme rundt til
seniormøder i Landsdelen og forklare om ungdomsrepræsentanternes arbejde og sprede
ungdomsdemokrati. Bookingerne er ikke væltet ind.

Side 3 af 9 – bilag 1

Derudover afholdte ungdomsrepræsentanterne et ungdomsformøde til Landsmøde med stor
succes, hvor landsdelens unge kunne debattere landsmødedagsordenen.
På Midtvejsdebatten og ikke mindst LM18 så vi Ungdomsrepræsentanterne være deres opgave
moden, og vi oplevede hvordan de sammen med de andre Ungdomsrepræsentanter tog del i
beslutningerne for FDFs fremtid og var ivrig i debatten fra talerstolen.
Ungdomsrepræsentanterne har desuden deres egen gruppe på landsdelsdøgn 2019.
Samarbejde med skoler
Vi har i mange år haft et tæt samarbejde med Borremose Erhvervsefterskole om både
Landsdelsdøgn og senest pilteweekend 2018. Skolen måtte desværre lukke i sommeren 2018.
Vi samarbejder stadig med Vesterbølle Efterskole, som kommer og hjælper til Sille & Sigurddag.
Vi er startet op på et nyt samarbejde med Farsø Efterskole, hvor Pilteweekend 2019 skal foregå.
Vi glæder os til en spændende weekend med de unikke muligheder som efterskolens placering
giver.
Vi er startet op med et nyt samarbejde med Skrødstrup Efterskole, hvor Landsdelsdøgn 2019
skal afholdes. Indtil videre er vi blevet taget rigtigt godt imod og vi ser frem til et forhåbentligt
spændende samarbejde på mange områder.
Landsdelen har pt følgende pladser i repræsentantskaber på skoler
-

Vesterbølle Efterskole: 3 pladser
Silkeborg Højskole: 3 pladser
Bjerget Efterskole: 2 pladser
Friluftrådet: 1 plads

Landsdelens lederuddannelse
LUDU er vores alles lederuddannelses udvalg, som tager
ud til kredse og afholder kursus moduler i hele Landsdel
2.
Derudover står LUDU for moduler i Den Grundlæggende
Lederuddannelse på Sletten sidst i september. LUDU
hjælper også til på Landsdelsdøgnet med forskellige
moduler.
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Som noget nyt har LUDU afholdt Lederlounge, som er hverdagsaftener med lederuddannelse,
som har været placeret rundt omkring i Landsdelen og med forskellige temaer.
Lance Delto
I Landsdel 2 har vi vores eget landsdelsband. Bandet
har spillet til arrangementer i Landsdelen, herunder
Landsdelsdøgn, Sing In, Aktivlejr, Pilteweekend og Sille
& Sigurd dag.

Netværk og kredse
Landsdel 2 består i øjeblikket af 43 kredse fra Klim-Thorup-Vust i nord, til Frederiks i syd og fra
Grenå i øst og til Egeris i vest. Landsdelens kredse er samlet i 9 lokale netværk, hvor formålet
er at understøtte hinandens daglige arbejde. Siden sidste Landsdelsmøde er der sket følgende
i landsdelenes netværk og kredse:
-

-

-

Kredse der har haft jubilæum i 2017:
o FDF Løgstør – 95-års jubilæum
o FDF Randers 1 – Hornbæk – 110-års
jubilæum
Kredse der har haft jubilæum i 2018
o FDF Stevnstrup – 45-års jubilæum
o FDF Fjelsø – 45-års jubilæum
o FDF Øster Hurup – 50-års jubilæum
o FDF Viborg 3 – 50-års jubilæum
o FDF Nibe – 95-års jubilæum
o FDF Hobro – 100-års jubilæum
o FDF Viborg 1 – 110-års jubilæum
Lukkede kredse: Vi har desværre i denne periode
måtte lukke FDF Suldrup.

Derudover fejrede FDF Museet i Randers 30-års jubilæum.
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Arrangementer i Landsdel 2
Blå Dag
Blå dag er et FDF-arrangement i Ree Park Safari, hvor der afholdes en masse FDF-aktiviteter
for alle Parkens gæster, herunder med gratis adgang for alle i FDF-skjorte. Vi håber på at
arrangementet fører til en bredere kendskab til FDF og måske får nogle lyst til at være med i
FDF.
Blå dag har efterhånden bidt sig godt fast i Landsdelens kalender, og bliver afholdt i Ree Park
Safari af Landsdel 2 hvert andet år i juni måned.
Puslinge- tumlingedag med Sille og Sigurd på Sletten
Sille & Sigurd afholdes hvert år for alle
puslinge og tumlinge, hvor de sammen med
deres familie kan opleve forskellige aktiviteter
på Gammelsletten.
Arrangementet fejrede i 2017 10-års jubilæum
og der blev afholdt en kæmpe fødselsdagsfest.
Temaerne:
- 2017: Fødselsdagsfest
- 2018: Sille & Sigurd tager på tur i fortiden,
nutiden og fremtiden
Aktivlejr
Den sidste hele weekend i september mødes væbnere,
seniorvæbnere og deres ledere på Sletten til aktiviteter i
grupper på tværs af kredse.
Aktivlejren havde i september 2018 40-års jubilæum,
som blev fejret med kæmpe jubilæums – leg på
Gammelsletten søndag.
Derudover var der som noget nyt lederrevy i 2018, hvilket
også var en stor succes.
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Seniorudvalget
Efter lidt udskiftninger på pladserne, er seniorudvalget i fuld gang og afholder løbende
arrangementer for landsdelens seniorer. Der arbejdes stadig hårdt på at nå ud til alle seniorerne,
for at få dem afsted til arrangementer – så prik gerne jeres seniorer på skulderen.
Seniorudvalget afholdte igen i 2017 fællescamp på seniorfestival sammen med seniorerne i
landsdel 1.
Det var sørget for bustransport samt sandwich og vand til alle deltagerne fra Landsdelen.
Sing In
I 2017 og 2018 blev der igen afholdt Sing In både på Borremose Erhvervsefterskole og i salen
i Viborg Musik og Teater med rigtig god tilslutning fra mange kredse.
Landsdelsdøgn
Landsdelsdøgn afholdes hvert år, og har været
afholdt
på
Borremose
Efterskole
med
kursusmoduler for alle ledere og seniorer.
I 2018 overvejede vi af aflyse på grund af meget
lavt deltagerantal, som muligvis skyldes
sammenfald med Hotspot. Vi valgte alligevel at
gennemføre arrangementet, og dem der var med,
fik en god oplevelse.
Piltearrangement
Det har i lang tid været et ønske i Landsdelen at
der skulle komme et piltearrangement igen.
I 2017 forsøgtes det at gennemføre et piltedøgn
den 6. maj 2017. Der var desværre ikke mange
deltagere, hvorfor arrangementet blev lavet om til
et aftenarrangement med få deltagere.
I 2018 forsøgte man sig med en hel pilteweekend
på Borremose Efterskole med rejse til rummet. Der
var over 100 deltagere, hvilket vi er meget stolte af.
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Pilteweekenden 2019 er godt i gang med at blive planlagt, og vi er derfor godt på vej til at få
en tradition for et piltearrangement i landsdelen.
Formøde og Landsmøde 2018
Igen i år blev der afholdt formøde – i år i FDF Randers 2s kredshus. Der var rigtig god opslutning
– ca. 60 deltagere.
Vi havde besøg af alle HB-kandidater på nær 1 – og med debatter i grupper om nogle af
punkterne fra landsmødedagsordenen.
På Landsmødet 2018 deltog ca. 55 ledere fra Landsdel 2 – lidt større tilslutning i 2016. Samtidig
var alle kredse repræsenteret, enten ved fremmøde eller ved fuldmagt. En stor ros skal lyde
herfra for deltagelse i FDF-demokratiet.
Fredag aften havde kandidaterne mulighed for at komme forbi. Lørdag aften var landsdelen
traditionen tro vært for natmad for alle fra Landsdel 2.
Til Landsmødet i 2018 var der hele 3 kandidater fra Landsdel 2 til Hovedbestyrelsen. Det viser
at vores landsdel er aktiv i det store FDF-land, og har overskud til andet end lokalt FDF-arbejde.
Der skal lyde en stor ros til jer herfra.
- Ejner Bank Andreassen blev straks efter Landsmødet indsuppleret i HB (og er på valg igen i
2020).
- Lene Thanild Schøler blev på LM16 valgt ind i HB og har i perioden været Landsdelens HB
kontakt (og er på valg igen i 2020).
Nytårskur/udvalgsfest
Som noget nyt flyttede vi nytårskuren i januar til en sommer udvalgsfest, hvor alle udvalg blev
inviteret for på den måde at sige tak for deres indsats igennem året.
Det blev afholdt en fredag aften, hvor vi besøgte FDF Sejlcenter Viborg, som gav os en tur på
Viborg Søerne. Her var der tid i bådende til at netværke på tværs af udvalg. Efterfølgende var
der hygge med grill og brætspil til langt ud på natten.
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Udlandsturen 2018
I 2018 var vi på udlandstur til Kandersteg
International Scout Center i Schweiz. Godt 320 fra
Landsdel 2 var på tur i Alperne og havde en rigtig
hyggelig uge sammen med spejdere fra hele verden.
Efterfølgende er der også kommet en artikel i FDFlederen, som beskriver turen og som i kan læse her.
Vi takker udvalget og alle underudvalg for en velgennemført udlandstur!

Øvrige arrangementer i Landsdelen
Ud over arrangementer der planlægges (og med
økonomi) fra Landsdel 2 afholdes der også andre
arrangementer af frivillige, hvor hele landsdel 2 er inviteret.
Her kan blandt andet nævnes Ranger Challenge, Væbnerstævne, Saga Løbet, Journalist Øvelse
og Stress.
Vi er glade for initiativerne der selv opstår og gennemføres.
Tak for at dele jeres arrangementer med hele landsdelen – skulle der være nogen derude der
har lyst til at dele med resten af landsdelen, sætter vi gerne jeres arrangement på
hjemmesiden.

Hermed Landsdelsledelsen beretning til Landsdelsmødet 2017-2018

Foto:
Lars Bertelsen, Michael Hjorth,
Jeppe Strauss og landsdelsledelsen
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