
LDL-møde 4. April 2022 
 
Til stede: Stine, Rasmus, Sofia (UR), Anna (UR), Anders, Elliot (UR), Anne Kirstine, Camilla 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Valg af landsdelsleder - Anders og Anne Kirstine er på valg 
3. Indsupplering af Camilla Kaas Frich, FDF Egedal, Nordsjællands Netværk 
4. Valg af 1-årige og 2-årige medlemmer 
5. Gennemgang af forslag om mødeplan for landsdelsledelsesmøder (se bilag) 
6. Gennemgang af forretningsordenen for Landsdel 8 (se bilag) 
7. Opsamling fra fællesmødet med HB (bilag: Den fælles samarbejdsaftale) 
8. Uddelegering af fokusområder 

a. Fokus på det strategiske (HB, Ungdomsdemokrati, Landsmøde, FDF Strategi mm) 
b. Fokus på uddannelse 
c. Fokus på arrangementer 

9. Brainstorm for det kommende arbejde i landsdelsledelsen 
10. Opsamling fra sidste møde 

a. Tilbagemelding fra FDF på Bakken 
b. Bus til seniorfestival 2022 
c. Oprettelse i Impensa + guide 

11. Evt. 
 
Referat: 
Ad 1) 

- Kort præsentationsrunde 
- Rikke og Theresa er desværre syge 
- Trine fra nordsjællands netværk har valgt at trække sig 

 
Ad 2) 

- Anders trækker sit kandidatur tilbage 
- Anne Kirstine vil fortsat gerne stille op og vælges enstemmigt til posten 

 
Ad 3) 

- Camilla vil meget gerne stille op som repræsentant for Nordsjællands netværk 
- Indsuppleres i Trines plads 

 
Ad 4) 

- Rasmus, Rikke og Anne Kirstine fortsætter i deres valgrul og er derfor på valg om 2 år 
(2024) 

- Anders sidder for 1 år, da dette også giver mening ift. hans arbejde (2023). Det samme gør 
Camilla 

- UR er pga. det sene valg i landsmødet på valg allerede igen i 2023. Anne 
Kirstine undersøger med Theresa, om det er muligt for dem at genopstille 

 



Ad 5) 
- Vi gennemgår kort oplægget til mødeplan vedhæftet herunder. 
- Der er umiddelbart ingen kommentarer 
- Da vi i år ikke har en forventning om at skulle stille et forslag til dagsordenen til 

landsmødet, vurderes det ikke nødvendigt at placere september mødet ift. fristen for dette 
 
Ad 6) 

- Forretningsordenen gennemgås og opdateres 
- Anne Kirstine sørger for at få den lagt på hjemmesiden 

 
Ad 7) 

- De øvrige syv landsdelsledelser mødtes med HB og udvalg på Sletten i marts 
- Her blev der bl.a. arbejdet videre med den fælles samarbejdsaftale 
- Der blev nedsat fire arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med følgende emner 

o Samspil imellem landsmøde og landsdelsmødet 
o Opgaveporteføljen for LDL - Skal der ryddes op i landsdelsledelsernes opgaver i 

vedtægterne? 
o Uddannelse - Hvordan kan man samarbejde på tværs af LDL og uddannelsesforum?  
o Synlighed og opmærksomhed 

- Der er lagt op til at mødes 2 gange årligt med HB og alle LDL 
- Der er ikke tradition for at mødes LDL imellem, men måske kan vi arrangere noget på 

Landslejren - Anders følger op evt. kontakt til LUDO-udvalget 
 
Ad 8 + 9) 

- Vi starter med en forventningsafstemning ift. hvad vi synes, det vil være spændende at 
arbejde videre med 

- Et minimum af arbejdet vil være ren drift - herefter kan vi selv putte mere på efter 
interesser, kompetencer og tid 

- Vi bliver enige om følgende to fokusområder 
o Arrangementer - Anders, UR 
o Strategi - Anne Kirstine og Camilla 

- Videre arbejde med arrangementer - Kontakt til LUDO-udvalget ift. lederkaffe for ledere i 
Landsdel 8 / Anna Vistesen ift. lederkaffe for øvrige LDL, kontakt til Ramus ift. faste aftener 
på Rysensteen, kontakt til mulige oplægsholdere - Forventer at kunne starte 
arrangementer op i efteråret 

- Videre arbejde med strategi - Udkast til LDL både nemme/hurtige greb og langsigtet 
strategi 

- Arrangementer/Udvalg i Landsdel 8 
o FDF på Bakken 
o Piltedagen 
o  CH2C 
o O!O 
o FDF Performance 
o L8 

 



Ad 10) 
- Tilbagemelding fra FDF på Bakken 

o Simone har lidt grej liggende i Karslunde, som vi gerne må hente ved lejlighed. Både 
fra hendes tid i LDL og fra FDF på Bakken 

- Bus til seniorfestival 2022 
o Anders har ikke nået at følge op på dette endnu 
o Rasmus har lige undersøgt buspriser til Sletten - ca. 28.000kr pr. bus 
o Det vil derfor blive en meget stor udskrivning for LDL 
o Vi arbejder videre med en fællestransportløsning til en symbolskpris fx 100-200kr 
o Anne Kirstine kontakter Laura ift. hvornår hun skal have endeligt svar 

- Oprettelse i Impensa + guide 
o Rasmus opretter alle i Impensa 
o Anne Kirstine sender en mail med alle mailadresser 
o Det er vigtigt at udfylde kontonummeret ifm. oprettelsen for at Rasmus kan 

udbetale udlæg 
o Der ligger en video på forsiden af Impensa med guide 

 
Ad 11) 

- Ved udlæg internt i LDL over 1000kr skal bilag godkendes af en anden i LDL udover 
kasseren 

- Opfølgning repræsentantskaber Midtsjællands efterskole. Hvis der mangler en 
repræsentant, vil Rasmus gerne melde sig - Anne Kirstine kontakter de nuværende 
repræsentanter 

- Pus-Tum-Pilt bliver en virkelighed - Vi ved ikke mere endnu 
- Deltagelse på netværksmøder 

o Anders har styr på sit netværk 
o Camilla undersøger, hvornår Nordsjællands netværk mødes igen 
o Elliot undersøger med Christina Plæhn, om han kan sidde med hos  
o Anne Kirstine følger op med Vestvoldens netværk 
o Kan Theresa evt. sende en mødeplan for netværkene rundt? 
o God ide at tale med Theresa inden netværksmøderne ift. hvordan vi skal deltage på 

møderne 
o Hvordan skal kontakten være til netværkslederen? 
o Camilla vil gerne lave et udkast til et talepapir til netværksmøderne - Hvad er LDL? 

Hvad kan vi byde ind med? 
- Inputs til netværksmøderne 

o Plan for vores arbejde - arrangementer og strategi 
o Hvad kan netværkene bruge os til og hvad kan vi bruge dem til? 

- Oplæg til Facebook 
o Konstituering 
o Plan for vores arbejde 

- Næste møde: 
o Mandag d. 5. september kl. 19 - 21 på Rysnesteen 

 


