
LDL-møde online 14. Juni 2022 

Til stede: Theresa, Anne Kirstine, Rasmus, Rikke, Camilla, Anna (UR), Elliott (UR) 

Dagsorden: 

1. Bus til seniorfestival - Hvem vil overtage opgaven fra Anders? 
2. Lederarrangement på Landslejren 
3. Orienteringspunkt: Opsamling fra gruppen ang. strategi/netværksmøder 
4. Orienteringspunkt: Forbundssekretærernes lederuddannelse til efteråret – orientering og 

afstemning med LDLs arrangementer 
5. Debatpunkt: LDLs deltagelse på netværksmøder (udkast til talepapir er uploadet) 

1. Hvad vil LDL konkret gerne på netværksmøderne? Byde ind i debatter på lige fod 
med kredslederne? Have et fast punkt på dagsordenen? Spørge/debattere med 
kredslederne? Bede om input til LDLs arbejde? 

2. Videndeling fra netværksmøder: Hvordan deles viden, tanker, ønsker fra 
netværkene bedst, så de også kan blive indarbejdet i landsdelens aktiviteter (både 
LDLs ’egne’, men også i udvalgene, fx O!O og L8)? 

6. Ansøgning vedr. tværkredsligt arrangement fra Amager-netværk 
7. Orienteringspunkt: Fælles onlinemøde med alle LDL d. 11/8 
8. Indsupplering af en efterfølger for Anders? 
9. Sille og Sigurd-dag: Skal udvalget have noget økonomi fra LDL? 
10. Eventuelt 

Referat 

1. Bus til seniorfestival - Hvem vil overtage opgaven fra Anders? 
1. Der er ingen, som pt. kan overtage opgaven. Derfor besluttes det, at LDL ikke 

påtager sig opgaven. Dette meldes ud til kredsene. I samme melding opfordres 
kredsene til, at deres seniorer kan bo sammen med dem, som de lærer at kende 
på landslejren. 

2. Lederarrangement på Landslejren 
1. Der er så mange andre tilbud på landslejren og det vil ikke være muligt at få alle 

ledere fra kredspladserne til at samles uden et klart formål. Idéen lægges ned. 
3. Orienteringspunkt: Opsamling fra gruppen ang. strategi/netværksmøder 

1. Anne Kirstine og Camilla har ikke haft mulighed for at mødes siden sidste LDL-
møde. Indtil videre er tankerne, at det giver mest mening at fokusere på LDLs 
samarbejde med netværkene fremfor FDFs udviklingsmål, da der vælges nye til 
Landsmødet i november. Det ville ligeledes være oplagt, at LDL holder et formøde 
til landsmødet, hvor nogle af dagsordenspunkterne kan debatteres. 

2. Rikke var syg til sidste møde og kom derfor ikke med i en arbejdsgruppe. Hun vil 
gerne prøve at være med i både arbejdsgruppen for arrangementer og for strategi 
+ netværk. 

3. I forhold til arrangementer, så har der været tale om noget á la Kom Omkring.  



4. Vi forhåndsreserverer mandag d. 28. november til idéudvikling/mødeidéer/social 
komsammen. Målgruppe seniorer/ledere eller begge dele. Theresa booker 
spisesalen og Undergrunden. 

5. Formøde til landsmøde: mandag d. 24. oktober. Theresa booker Salen. Anne 
Kirstine og Camilla er tovholdere.  

4. Orienteringspunkt: Forbundssekretærernes lederuddannelse til efteråret – orientering og 
afstemning med LDLs arrangementer 

1. Kan LDL give økonomi til de tre aftener? I foråret gav LDL ca. 40 kr. pr. deltager til 
spisning. Dette gentages til de tre arrangementer til efteråret.  

2. Theresa beder Stefan om at gøre Elliott til administrator af UR'ernes 
Facebookgruppe og sende en liste på navne over dem, som mangler i gruppen. De 
vil lave et event på Seniorfolkemødet på landslejren. 

5. Debatpunkt: LDLs deltagelse på netværksmøder (udkast til talepapir er uploadet) 
1. Hvad vil LDL konkret gerne på netværksmøderne? Byde ind i debatter på lige fod 

med kredslederne? Have et fast punkt på dagsordenen? Spørge/debattere med 
kredslederne? Bede om input til LDLs arbejde? 

2. Videndeling fra netværksmøder: Hvordan deles viden, tanker, ønsker fra 
netværkene bedst, så de også kan blive indarbejdet i landsdelens aktiviteter (både 
LDLs ’egne’, men også i udvalgene, fx O!O og L8)? 

1. Det aftales at starte et dokument op, hvor noter og idéer 
fra netværksmøderne kan deles. Det gør Anne Kirstine.Ansøgning vedr. 
tværkredsligt arrangement fra Amager-netværk 

6. Der ligger en god vejledning til at ansøge på landsdelens hjemmeside. Link til denne sender 
AK til Christian Plæhn. Det vedtages på forhånd, at man vil godkende deres ansøgning.  

7. Orienteringspunkt: Fælles onlinemøde med alle LDL d. 11/8 
1. HB holdt møde i marts med alle LDL'er. Siden da har der kørt en række 

arbejdsgrupper med folk fra forskellige LDL'er, fx om lederuddannelse, om hvordan 
sammenhængen er mellem landsmøder og landsdelsmøder, om LDLernes opgaver 
mm. Der arbejdes på et forslag til landsmødet om at ændre de ting, som ikke 
fungerer godt nu. Der udsendes et udkast til dette snart og LDL skal have drøftet 
det pr. mail inden mødet d. 11. august kl. 19-21, som foregår online. 

8.  Indsupplering af en efterfølger for Anders 
1. Anne Kirstine har skrevet til netværkslederen for Sorgenfri-netværket, om de har en 

efterfølger. Det undersøges nu,  
9. Sille og Sigurd-dag: Skal udvalget have noget økonomi fra LDL? Vi laver en underside til 

arrangementet på landsdelens hjemmeside. Theresa tilføjer det til FDF-kalenderen. 
1. Rikke skal til møde med udvalget nu på søndag. Der er afsat 6.000 kr. til 

arrangementet i landsdelens budget for 2022. 
10. Eventuelt 

1. Anna Freja fortæller, at hun kender flere på Bornholm, som ikke kender til puljen 
for rejsekompensation. Rasmus fortæller, at der dog bliver søgt til en del 
arrangementer for tiden, så kendskabet er nok ved at blive bredt ud. 

2. Anne Kirstine regner med til efteråret fortsat at være med på samme vis som nu, 
blot med en baby på armen :-) 



3. Næste møde er  d. 5. september kl. 19-21 på Rysensteen. Spisning inden, for dem 
som kan. Elliott står for søde snacks og Theresa booker et lokale.  

 


