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Protektor 
Hendes Majestæt 

Dronningen 

Silkeborg højskole, 23. feb. 2019.  

På mødet, 28 deltagere + landsdelsledelse fra 14 lokale kredse.  

 

Dagsorden 

Landsdelsmøde 23. februar på Silkeborg Højskole (Platanvej 12, 8600 Silkeborg) 
kl. 10-12 

 

1. Valg af dirigent,  
Kim Koch blev valgt.  
Kim indledede med formalia.  

2. Landsdelsledelsens beretning for 2017-2018 

Landsdelsdelslederen aflagde mundtlig beretning.  

Mødet klapper ad den mundtlige beretning samt den skriftlige beretning.  

 

3. Regnskabet for 2017-2018: Medbringes på dagen 

Jonas Maibom aflagde regnskab for perioden. Der er et overskud på balancen 
i perioden på ca. 62.000kr. Til sammen passiver i alt ca. 285.000kr.  

Det bla. de store ture, Putupia sommerlejr, norgestur og ungdomsudvalg som 
står for afvigelsen i forhold til budget.  

Landsdelsmødet godkender regnskabet med håndsoprækning fra de 
stemmeberettigede.  

 

4. Landsdelens handlingsplan for 2019-2020 
Kim indleder med formalia og suspendere dagsordenen.  

Herefter indlede Niels hvordan handlingsplanen er blevet til og hvordan 
det er tænkt den nye skal bruges strategisk.  

----- Mødet suspenderet --- Se handlingsplan.  



 

 Side 2 

---- Mødet genoptaget --- Se handlingsplan med ændringsforslag.  

Gitte gennemgik punkterne på handlingsplanen med ændringer.  

 

Kommentarer til handlingsplanen:  

Ingen kommentarer til den samlede plan. 

 

Handlingsplanen blev vedtaget af landsdelsmødet.  

 

5. Indkommende forslag:  

5.1 Fremtidssikring af arrangementet FDF og Spejderne i Tivoli (Jannik T. 
Andersen, FDF Aarhus Kajak)  

5.2 Sikring af økonomisk buffer til forsvarlig opstart af FDF og Spejderne i 2020 
(Jannik T. Andersen, FDF Aarhus Kajak) 

5.3 Farvel til Tværkorpsudvalget (Jannik T. Andersen, FDF Aarhus Kajak)  

Jannik motiverede forslaget. Efterfølgende en historiks kontekst omkring 
landsdelens rolle i dette.  

Efterfølgende blev det forslået at man behandler alle tre forslag 5.1, 5.2, 5.3 
under et og fremlægger ændringsforslaget og behandler dette i stedet for.  

Daniel fra FDF Beder-Malling fremlage forslag og vedlagte rammebeskrivelse.  

Ændringsforslaget er vedtaget.  

--- Frokost ---  

 

5. Budget for 2019-2020: Medbringes på dagen 

Jonas gennemgår budgettet for kommende periode.  

- Kommentarer: Morten s. Man må gerne bruge mere på lederuddannelse.  
- Mødet godkendte budgettet.  Tak til Jonas.  



 

 Side 3 

 

6. Valg til landsdelsledelsen 
- Kim gennemgår formalia.  
- Opstillede Niels Mathiesen og Jannik Andersen   
- Mødet godkender at der opstilles flere kandidater.  
- Indkommende forslag på mødet: Frida Møller.  
- Der er således tre kandidater på valg.  
- Den nye landsdelsledelse blev klappet ind.  
 
De valgte er:  
Frida Møller 
Jannik Andersen  
Niels Mathiesen 

Efter mødet har de valgte konstitueret sig på følgende møde.  

Frida er Landsdelsleder 
Niels er Kasserer 
Jannik er menigt medlem  
 
 

Ny Landsdelsledels opfordrer til at kredsene finder flere der vil være med.  

 
7. Valg af revisor samt stedfortræder for denne 

Steen Røndal og Jonas Maibom er valgt.  
 

8. Eventuelt 
- Nyt fra Østjylland vandre-netværk 
- Husk sing-in  
- Opfordring til kredsledere og landsdelsledelsen omkring hvad landsdelen skal være i 

fremtiden. Hvad skal vi løfte i flok?! – Det skal vi have debat om.  
- Jonas siger tak til Y’s Men Marselisborg for forkyndeleskasser. De står på FDFs kontor i 

Aarhus.  
- 9. marts lederfest for alle ledere i landsdel 4.  



 

 Side 4 

- Kim hilser fra Hovedbestyrelsen som er kommet godt i gang. Glæder os til 
samarbejdet.  

- Niels tager ordet og takker de afgående i Landsdelsledelsen for deres indsats.  

 

Kim takker for god ro og orden.  

 

Lisbeth lukker mødet med en tak.  

 

 

Kim Koch Rasmussen
Skrivemaskine
26-02-1019

Kim Koch Rasmussen
Underskrift




