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Kl. 19.00-21.30 
Sted: FDF Ørum. 
Referat taget af: Forbundssekretær Rune Kløve Junge 
 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 
a. Dirigent: Landsdelsledelsen (LDL) indstiller Flemming Wurtz 

fra FDF Harridslev. 
b. Flemming Wurtz (FW) fra FDF Harridslev enstemmigt valgt 

som dirigent. 
c. FW konstaterer at landsdelsmødet er lovligt indkaldt. 
d. Stemmetællere: LDL indstiller Elisabeth Rischel, Forbunds-

sekretær, og Line, Landsdelsleder i Landsdel 1, til stemme-
tællere. 

e. Begge er enstemmigt valgt. 
f. FW pointerer at der er to kandidater til tre pladser i lands-

delsledelsen. Det foreslås at der ses bort fra de normale 
varsel. Se næste punkt. 

2. Godkendelse af dagsorden samt beslutning om landsdelsmødet vil 
godkende yderligere kandidater til landsdelsledelse på selve mø-
der, jf. vedtægternes § 10 stk. 3 

a. Enstemmigt vedtaget. 
3. Landsdelsledelsens beretning for 2021 

a. Landsdelsmødet tog beretningen til efterretning. 
4. Præsentation af kandidater til Landsdelsledelsen 

a. Mette Saxling – FDF Landskreds 
b. Søren Carøe – FDF Randers 2 
c. ? 

5. Regnskab for 2021 
a. Bilag 1: Landsdelens regnskab for 2021 
b. Landsdelen fører et højere underskud end forventet – 

18.796, 59 kr. mod forventede 11.250 kr. – det skyldes buff-
indkøb. 

c. Man har 228.923,54 kr. i banken – de skal bruges. 
d. Spørgsmål: Poster der ikke er blevet brugt – hvordan står 

det til med udlandstur og Blå Dag? 
i. Udlandstur: Udvalget er nedsat og de arbejder på 

fuldt tryk. 
ii. Blå Dag: Kunne ikke gennemføres i 2021. I 2022 er 

det Jyllands Park Zoo i LD3 der står med den – den 
er først tilbage i 2023. 

iii. Blå Dag er med på budgettet i 2023. 
e. Spørgsmål: Man har konteret buffene som ”nye tiltag” – de 

er en mægtig god idé, men er det et nyt tiltag som sådan? 
i. Kasseren har valgt at placere det under ”nye tiltag”, 

for at det ikke var et pengeskabende projekt. Det 
ville give en fejl i fremtidens budgettet hvis det eks. 
stod i ”merchandise” 
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f. Beslutning: Regnskabet er godkendt. 
6. Plan for landsdelen for 2022 

a. Planen er gennemgået af LDL og taget til efterretning af de 
delegerede. 

b. Spørgsmål: Det lyder som om I fokuserer meget bredt på 
unge, i stedet for at fokusere ind i kredsene. Hvad fasthol-
der de unge ledere? Kredsens ledere eller store oplevelser? 

i. Der er ikke lavet deciderede undersøgelser. Men det 
er vigtigt. 

c. Kommentar: Det er et mega vigtigt fokuspunkt, og man skal 
huske de unge i det engagement. 

d. Beslutning: Planen er vedtaget. 
e. Spørgsmål: Hvordan skaffer vi flere ledere til kredsen? Kan 

vi ansætte nogen? 
i. Det kan Forbundssekretærerne hjælpe med, og I må 

altid gerne kontakte dem. 
7. Forslag fra Landsdelens kredse 

a. Ingen indkomne. 
8. Budget for 2023 

a. Budgettet er gennemgået af LDL. 
b. Spørgsmål: Både aktiv lejr og pilte står i 0 kr. betyder det, 

der ikke kommer noget til de aldersgrupper? 
i. Nej, det betyder at de har lavet overskud. Ambitio-

nen er, at udvalg skal gå i 0. Derfor er der ikke sat 
penge af til at dække et eventuelt underskud der. 

c. Budgettet er taget til efterretning. 
9. Valg til landsdelsledelsen 

a. Mette Saxling, FDF Landskreds og Søren Carøe Nielsen, FDF 
Randers 2 er valgt. Femte plads i Landsdelsledelsen er le-
dig, og LDL har mulighed for at indsupplere efterfølgende. 

10. Valg til repræsentantskabspladser 
a. Vesterbølle Efterskole 

i. Søren Timmermann Olesen, FDF Øster Hornum ud-
træder. Landsdelsledelsen foreslår Susanne Ras-
mussen fra FDF Silkeborg 2. 

ii. Susanne Rasmussen fra FDF Silkeborg 2 er valgt. 
b. Silkeborg Højskole 

i. Flemming Würtz, FDF Harridslev, er på valg og mod-
tager genvalg. 

ii. Flemming Würtz, FDF Harridslev, er genvalgt. 
11. Valg af revisorer 

a. Hanne Langdahl, FDF Veggerby, er på valg og modtager 
genvalg. 

b. Susanne Kjær Danielsen 
c. Hanne Langdahl, FDF Veggerby, og Susanne Kjær Danielsen 

er begge genvalgt. 
12. Eventuelt 
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Referatet er lukket kl. 20.28. 


