
Referat:
Landsdels onlinemøde 22. februar.

Deltagere: Se møderapport bilag.

Velkommen med v. Landsdelsleder, Jesper

1. Valg af dirigent
Kim er forslået som dirigent. Godkendt uden andre forslag.

- Kim giver intro til googlemeet og teknisk løsning.
- Kim kontrollere om mødet er indkaldt rettidigt – Det

er det. Pr. 22. december på mail til alle kredsledere.
- Dokumenter til mødet er ikke indsendt til tidsfristen.

Kim spørger om nogen vil gøre indsigelser i forhold
til dette. – Der er ingen indsigelser.

- Kim præsterer de deltagerende og de forskellige
roller med stemmeret og / eller taleret.

- Forbundssekretæren tager referat.

2. Landsdelsledelsens beretning for 2019-2020
- Jesper præsenterer landsdelens arbejde de sidste to

år, samt aktiviteter:
o Vi har fået nye ungdomsrepræsentanter

(Emma og Claus)
o Bushcraft, Sing-in, lederuddannelsesaftner,

ungdomsweekend, deltagelse i seniorfestival,
Kredsledermøder, formøde, landsdelsdag på
Silkeborg Højskole og meget andet er afviklet
de sidste to år.

o I marts 2020 blev Jesper og Anne-Marie
indsuppleret i landsdelsledelsen med Jesper
som ny landsdelsleder. Anne-Marie valgte at
stoppe et par måned efter, pga. manglede tid
til arbejdet. Tak til Anne-Marie for den tid hun
gav.

o Jesper siger tak for året og samarbejdet med
kredsene i en vanskelig tid.

3. Regnskabet for 2019-2020
Niels præsenterer regnskabet fra de sidste to år

o Som bla. viser et underskud. Det er bla.
manglede kontingenter fra 2020, som LDL
valgte ikke at opkræve.

o Desuden har LDL lavet Investeringer i video-
og teknik-kasser som alle kredse kan låne.



o Noget af afvigelsen bestod også i en større
udgift til busser ved seniorfestival i 2019.

o Desuden betaler Landsdelen nu negative
renter for at have penge stående i banken.

- Regnskabet er revideret af begge revisorer pr. 9/2
2021.

Spørgsmål til regnskab:
Jan Olav spørger til hvad balancen er? – Niels:
omkring 230tkr.

Kim spørger om regnskabet kan godkendes –
Landsdelsmødet godkender regnskabet. Ingen
stemmer imod.

4. Landsdelens handlingsplan for 2021-2022
Kim forslår at vi suspenderer mødet og arbejdet med
handlingsplanen. Ingen er imod dette.

Jan Olav spørger til hvilke udvalg vi har pt. Niels svare:
Ungdomsudvalg (som laver ungdomsweekend og
lederfest)
Lederuddannelsesudvalg (Som laver uddannelsesaftner)
– Dette var fyldestgørende.

Niels indleder til arbejdet inden vi går i grupper.
Herefter flugte et gruppearbejde. Der er ikke taget
referat i grupperne.

Efterfølgende vedtog landsdelsmødet handlingsplan med
de af Kim og referent nedskrevne tilføjelser og
kommentarer.

5. Budget for 2021-2022
A. Forslag til kontingentsats: kr. 15,- pr. Medlem.
- Niels udfolder budgettet.

o Man budgetter med underskud i begge år på
13tkr 32tkr samlet ca. 45tkr. I underskud.

o Det inkluderer opdatering af kasser, Putupia
mm.

o



- Kommentarer: Kathrine; Skal vi ikke afsætte lidt
penge til unge og uddannelse? – ny post uddannelse
18-25år.
Morten; brug gerne nogle penge, hvis der kommer
gode ideer.

- Daniel; Lad os bare bruge nogle penge på gode
initiativer.

- Jannik; Kom gerne med gode ideer som koster
penge.

- Niels; Forslår udd. Posten udvides.
- Kathrine / Morten forslår pulje på 10tkr+ per år til

uddannelse for 18-25år.
- Daniel forslår en egen pulje, så det ikke sluges af

uddannelse.
- Jan Olav; Landsdelsmødet skal give LDL mandat til

at bruge penge, hvis der kommer gode ideer til
+10tkr.

Ændringsforslag:
FDF beder-maling: Der afsættes 10tkr ekstra begge år til
lederuddannelse for unge. 18-25år. (i alt 20tkr.)

- Ændringsforslaget er godkendt.

- Landsdelsmødet godkender budgettet. Med en
ekstra-udgift 10tkr. Årligt til uddannelse til 18-25år.

6. Valg til landsdelsledelsen (Se kandidatliste. Vedlagt)
Kim gør rede for formalia jf. Vedtægterne.
Kandidatlisten har ikke været udsendt. Dog kan
Landsdelsmødet afvige fra at listen har været udsendt
inden fristen.

- Landsdelsmødet godkender den nye kandidatliste.
Der er ikke ydereligere Kandidater.

Landsdelsmødet ska forholde sig til hvor mange der
skal være valgte i landsdel 4. Her er mulighederne 3 til
5 personer.

- LD-mødet vælger at der skal være 5 valgte personer.

- Kim forslår at vi vælger på den måde at hver
stemmeberettiget stemmer på fem personer.

- Kandidaterne præsenterer sig.



- Valget fortaget med unikke koder i google med
adgangslink sendt direkte til deltagerne.

- Efter kredsene havde stemt blev stemmerne
kontrolleret i separat rum.

o Jesper og Rasmus deltog sammen med kim i
et andet møde, hvor det tekniske omkring
valget blev godkendt.

o Der blev afgivet 22stemmer af 25 mulige. Det
vides ikke hvorfor de sidste 3 stemmer ikke er
afgivet.

- Herefter fortalte Kim, hvem der var valgt.

- De valgte:
- Frank T Jensen
- Jan Olav Skogoy
- Jakob Olsen
- Katrine Gørup Benee
- Niels Mathiesen

Opnående ikke valg:
- Jannik Toft Andersen.

7. Valg af revisor samt stedfortræder for denne

Forslag til kandidater:
Steen Røndal Olsen (genopstiller)
Jonas Maibom (genopstiller)

Der var genvalg til begge.

8. Eventuelt

Kim siger tak for et godt møde og afslutter det formelle.

Herefter blev der takket til afgående medlemmer og en stor
tak til Jesper for at være landsdelsleder i en svær tid med
COVID 19.

Efterfølgende mødtes den nyvalgte Landsdelsledelse. Man
aftalte ny mødedato og processen fremadrettet.



Bilag:

Kandidatliste til landsdelsledelsen jf. punkt 6

Jannik Toft Andersen (Opstiller fra FDF Aahus kajak kreds.)
Niels Mathiesen (Opstiller fra FDF Halse-Åbyhøj)
Katrine Gørup Benee (opstiller fra FDF Landskreds)
Jan Olav Skogoy (opstiller fra FDF Aahus musikkreds)
Frank T Jensen (opstiller fra FDF Beder-Malling)
Jakob Olsen (opstiller fra FDF Hjortshøj)

Referat godkendt af dirigent 08-03-2020

Kim Koch Rasmussen


