
LDL-møde 5. september 2022 

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

Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Opsamling på fællesmøde med de andre landsdelsledelser 11. august 
3. Valg af ny kursusledelse til L8 
4. Arrangementer siden sidst 

1. Landslejr 
5. Kommende arrangementer 

1. Seniorfestival 
2. O!O 
3. Formøde til landsmøde 24. oktober (Salen på Rysensteen er booket) 
4. Landsmøde 18.-20. november 
5. Ideudvikling/socialt arrangement 28. november (Undergrunden og Spisesalen på 

Rysensteen er booket) 
6. Opfølgning på Sille og Sigurd-dagen 

1. Budget for næste års arrangement 
7. Nyt fra kasseren 

1. Udkast til kontingentudvikling jvf. beslutning til landsdelsmødet 
8. Inputs fra netværkene 
9. Inputs til netværkene 
10. Inputs til Facebook  
11. Næste møde 

Referat: 

1. Velkomst 
2. Opsamling på fællesmøde med de andre landsdelsledelser 11. august 

1. Anne Kirstine præsenterede arbejdet med at stille et ændringsforslag til 
landsmødet sammen med de andre landsdelsledelser og hovedbestyrelsen. 
Udkastet til forslaget er tidligere sendt rundt på mail. Siden da er der holdt møde 
igen og det nye udkast bliver færdigt d. 23. september. Derefter skal LDL beslutte, 
om vi vil støtte op om forslaget.  

2. HB kommer også til at stille nogle særskilte forslag til landsmødet om nogle af de 
dele af vedtægterne, som landsdelsledelserne ikke har kunnet nå at behandle eller 
ikke kunne blive enige om. 

3. Vi er enige om at støtte op om forslaget til vedtægtsændringerne 
3. Valg af ny kursusledelse til L8 

1. Magnus Søndergaard og Naja Ottens overvejer fortsat. Vi forventer, at de siger ja 
og så vil de hurtigt holde et overleveringsmøde med den afgående kursusledelse.  

2. Andre bud kunne være Louise (Skovlunde) eller Hannah (F 7). 
4. Arrangementer siden sidst 



1. Landslejr:  Elliott og Anna Freja var med til Seniorfolkemøde og lavede en aktivitet 
omkring, hvad det går ud på at være ungdomsrepræsentant. 

5. Kommende arrangementer 
1. Seniorfestival: Landsdelen sender to fulde busser afsted med tilskud. Pengene i år 

er dels flyttet fra Piltedagen og dels 5.000 kr. udover budgettet. Anders Damkjær, 
som står for busserne, har foreslået, at der næste år budgetteres med tre busser og 
en lavere deltagerbetaling på 300 kr. Det kan eventuelt indarbejdes i forslaget til 
det kommende budget.  

2. O!O: Rasmus er i kontakt med dem og der kommer så småt fakturaer ind. Rasmus 
tror ikke, at det kommer til at gå i nul i år, bl.a. pga. stigende fødevarepriser. Både 
Elliott og Anna Freja skal være instruktører. Rasmus skal være i køkkenet. Anne 
Kirstine kigger måske forbi lørdag. 

3. Formøde til landsmøde 24. oktober (Salen på Rysensteen er booket): Det bliver kl. 
19.00 efter Eat n' Meet. Datoen skal meldes ud på Facebook. Når dagsordenen 
kommer ud, så kan man evt. lave en afstemning på Facebook om, hvad kredsene 
gerne vil debattere. Om 14 dage udsendes officiel indbydelse med tilmeldingslink. 
Ugen inden mødet udsendes endelig dagsorden.  

4. Landsmøde 18.-20. november: Elliott skal med. Anna Freja kan også, hvis Sofia ikke 
kan. Både Rasmus og Rikke skal finde ud af, om de skal med som kredsledere eller 
som landsdelsledelse. Anne Kirstine og Camilla vil også gerne med, men det skal lige 
gå op med børn og pladser. Det finder vi ud af, når vi nærmer os lidt. 

5. Ideudvikling/socialt arrangement 28. november (Undergrunden og Spisesalen på 
Rysensteen er booket): URerne har planlagt et rigtig godt unge-arrangement med 
'det gode børnemøde' som tema. Der skal idégenereres og erfaringsdeles og de 
unge skal have gode tips med hjem. Idéer til gode oplægsholdere er Nana Nielsen 
(Frederikssund) eller Christiane Rosenkjær (Virum). Samme aften kan der også 
afholdes et voksen-arrangement med debat af LM-beslutninger. Det vil Anne 
Kirstine, Camilla og Rikke gerne planlægge. 

6. Opfølgning på Sille og Sigurd-dagen: Dagen blev aflyst pga. for få tilmeldte, men udvalget 
er klar på at finde en ny dato og forsøge at afholde arrangementet igen. Den nye dato 
bliver fastsat i september og bliver nok i april/maj 2023. Budget for næste års 
arrangement: Udvalget bør budgettere med en lille deltagerpris, men får det samme 
tilskud som i 2022 på 8.000 kr.  

7. Nyt fra kasseren:  
1. Udkast til kontingentudvikling jvf. beslutning til landsdelsmødet. Rasmus er så småt 

i gang med at kigge på det og vil gerne have inputs, når han er lidt længere. Der er 
et ønske om at få ryddet lidt op i kommende budgetter, så de mere præcist 
afspejler hvilke arrangementer, som rent faktisk bliver afholdt. Der skal debatteres 
et udkast til LDL-mødet sidst på efteråret. 

2. CH2C har ansøgt om 5.000 kr. i tilskud til arrangementet, ligesom de plejer. Der er 
stemning for at bevilge pengene som en underskudsdækning. Det er vigtigt at 
understrege overfor CH2C-udvalget, at det ikke er for at forringe deres vilkår, men 
blot få dem over på de samme vilkår, som de øvrige arrangementer i landsdelen 
kører efter med underskudsdækning fremfor tilskud.  

8.  Inputs fra netværkene:  



1. Rikke har været til møde i Harrestrup-netværk. Netværket holder et fælles 
netværks-formøde til landsmødet for alle ledere og seniorer i kredsene. De 
planlægger også fælles streaming af selve landsmødet, så flere kan se med til 
landsmødet.  

2. Der er møde i Nordsjællands netværk på torsdag d. 8. september. Camilla har afbud 
til dette møde.  

3. Inputs til netværkene: Koncept for de to arrangementer d. 28. november + Sille og 
Sigurd-dag vender tilbage. 

9. Inputs til Facebook: Koncept for de to arrangementer d. 28. november + Sille og Sigurd-dag 
vender tilbage. Det laver Anne Kirstine.  

10. Næste møde: Tirsdag d. 6. december. I mellemtiden ses vi til vores arrangementer og har 
tid til at holde møder i arbejdsgrupperne.  

11. Eventuelt: Der er brug for at udbrede kendskabet til, hvad det vil sige at være UR. Det vil 
Anna Freja og Elliott gerne arbejde med at udbrede på L8.  

 
 


