Nyhedsbrev fra landsdelsledelsen
Landsdelsmøde den 23. februar
Tirsdag den 23. februar afholdt vi online landsadelsmøde.
Tak til de kredse som deltog.
Det var selvfølgelig et noget anderledes møde, men vi fik alligevel en fin debat om emnerne kommunikation, udvalgsstruktur og femårsplanen. Derudover fik vi valgt en ny landsdelsledelse.
Referatet er vedhæftet mailen med nyhedsbrevet.
Ny landsdelsledelse
Vi er rigtig glade for, at vi er endt med en fuld landsdelsledelse med to aktive suppleanter.
Vi har nu konstitueret os.
Den nye landsdelsledelse ser således ud:
o Mette Kristina Svendsen Landsdelsleder
o Conny Christensen Landsdelskasserer
o Nanna Elsøe Nielsen
o Max Ahrendsen
o Henrik Christensen
o Morten Løbner Thaysen supplant
o Johanna Margrethe Andersen supplant
Henrik Øllgaard-Nicolajsen ønskede ikke genvalg og han er derfor stoppet i landsdelsledelsen. Der
skal fra os lyde en kæmpe tak for det kæmpe engagement og energi, som Henrik har ydet til gavn
for alle i hele landsdel 5. Vi vil opfordre jer alle til lige at få sagt tak til Henrik enten når I ser ham
eller fx på vores Facebookside eller send ham en besked.
Fem års planen
På mødet blev der fremlagt en femårsplan og det medførte en drøftelse ift. at landslejren jo er rykket et år. Derfor blev aftalen, at vi spørger alle jer kredsledere.
Spørgsmålet er, om vi skal ændre på vores årshjul eller om vi skal holde fast.
Det handler om at afholde to større lejre i to år i træk.
Derfor bedes I inden den 10. april sende en mail til Mette Svendsen på mettes1996@hotmail.com
om I ønsker plan A eller plan B. Vi melder ud efter den 14. april hvad beslutningen ender på.
Plan A:
•
•
•
•

Plan B
Østrig 2023
• Pu-tu-pi 2023
Fri år 2024
Stor fælles sommerlejr 2025
Landslejr 2026

•
•
•
•

Fri år 2023
Østrig 2024
• Pu-tu-pi 2024
Stor fælles sommerlejr 2025
Landslejr 2026

Kommunikation
Vi drøftede også på mødet, hvordan kommunikationen sker bedst mellem
kredse og landsdelsledelsen. Vi aftalte, at vi sender nyhedsbreve mm ud til
kredsledere som så står for videre sende det til kredsens ledere og bestyrelse. Samme nyhedsbreve mm. vil også blive lagt op på FB med link til dokumenterne på hjemmesiden. Hjemmesiden vil vi også få løftet.

