
 

 

Landsdelsdel 5 Landsdelsmøde 2021 
Online 
 

Deltagere 
LDL5: Henrik, Henrik, Nanna, Mette og Max 
Med tale og stemmeret: Filskov, Tinglev, Sønderborg, Toftlund, Vi-
debæk, Vilstrup, Varde, Flensborg, Esbjerg 3. kreds, Møgeltønder, 
Rødding, Skjern og Bredebro 
Derudover flere interesserede 

Referat 

1. Valg af dirigent eller dirigenter  
Ulla Visbech blev valgt. 
Mødet er indkaldt og dagsorden er udsendt rettidigt. Forma-
lia er blevet overholdt. 

2. Forelæggelse af Landsdelsledelsens beretning til efterret-
ning.  
Henrik Øllgaard-Nicolajsen aflagde beretning for året 2020 

1. Svær periode, Corona satte en stopper mange ting 
2. Håb om at det ville kunne lade sig gøre at lave noget 

FDF på et tidspunkt 
3. Sommerlejr tegnede sig til at blive stor, så det håber 

vi det bliver en anden gang 
4. Piltedøgn ”afholdt” i en noget anden version end plan-

lagt men godt der var kredse som ville være med  
5. Landsmøde - online. 
6. Det daglige arbejde i Landsdelsledelsen - vi har været 

optaget af 
1. Hvad skal fremtiden bringe (Mere i senere 

punkt) 
2. Understøtte forbundet 
3. Støtte kredsene 

Beretningen tages til efterretning 

3. Aflæggelse af regnskab fra landsdelsledelsen til godken-
delse  

- Underskud i 2019 og i 2020. 



  

 

- I 2020 er det kørsel og mødeudgifter der giver udgif-
ter, da der ingen arrangementer har været til at give 
et overskud. 

Regnskab godkendt 

4. Bindende vedtagelser på landsdelsniveau, herunder fastlæg-
gelse af budget for perioden frem til næste landsdelsmøde.  

Budget gennemgås 
- Spørgsmål til hvorfor der er dobbelt så stort et over-

skud det ene piltedøgn som det andet? Det skyldes at 
det ene piltedøgn er mere udgiftstungt end det andet 

 
Budgettet er vedtaget 

5. Forslag fra kredsene og landsdelsledelsen om landsdelens 
plan for perioden frem til næste landsdelsmøde  

Udvalg struktur  
For at brede arbejdskræfterne ud på flere arbejder LD5 
at gå med flere udvalg. Det kunne fx være: 
• Pus/tumdag/arrangementer 
• Pilte 
• Store arrangementer 
• Kurser mm 
• Arrangementer for seniorer 

 
Der er stor opbakning til udvalgsstrukturen og det at lade 
landsdelsledelsen være tovholder på det hele 
Spørgsmål om hvorvidt omkostningerne ifm fx kørsel dæk-
kes eller sker på frivillige basis? 
- LDL forventer det hovedsagligt sker på frivillig basis og 

meget kan ske online ift. planlægning. Dog kan det tæn-
kes at enkelte møder og selv afviklingen dækkes med fx 
transport. 
 

- LDL er med inde over ved fx lederskole og store arrange-
menter. Ved de mindre arrangementer er de mere med 
en kontaktperson 
 

- Forslag til at man tænker netværk ind i det - så fx et 
netværk sammen løfter en bestemt opgave. 



  

 

Plan for lejre og arrangementer  

• Puslinge-tumlinge lejr 2022 (Vork er booket til 
denne) 

• Landslejr 2022 
• Skal det være en lejr for de små her også? 
• Østrig 2023 
• Pu-tu-pi 2023 
• Fri år 2024 
• Stor fælles sommerlejr 2025 
• Puslinge-tumlinge lejr 2026 
• Landslejr 2026 

Der er umiddelbart opbakning til den plan. Men det kan være en 
udfordring at der er to store lejre (Landslejr og Østrig) lige i 
streg. 

- Eva, Sønderborg: det er to store og lange lejre lige efter hin-
anden og vil gerne at Østrig er i 2024. 

- Johanna Flensborg: Bakker op om 2024, da det er de samme 
få ledere som to år skal bruge to år i streg af både økonomi-
ske årsager og længden 

- Stine, Skjern: enige i at det er to dyre økonomiske lejre og 
derfor vil de gerne have dem flyttet til 2024 

- Andre bakker op om 2023.  
- Dres, Videbæk: kan godt se det økonomiske perspektiv, men 

hvis vi rykker det til 2023 er der bare tre store lejre 2023, 
2024 og 2025. 

 
Landsdelsledelsen bør undersøge hos kredslederne om, hvordan 
vi gør med de store lejre inden den endelig beslutning tages.  
 

Fremtidig kommunikation  
Landsdelsledelsen vil gerne at kommunikationen for en periode 
foregår via nyhedsbreve som sendes til kredslederen, linkes til 
hjemmesiden via Facebook. 
Det har været svært med mailchimp  (nyhedsbrevssystemet) da 
en del er røget i spam og en del links mm ikke har virket. 
Det er et tilbageskridt, men vi oplever at det ikke har virket. 
Conny Tinglev: god ide ikke at bruge mailchimpo mere da det 
virkede uoverskueligt. Det er meget nemmere for kredsleder at 
videresende.  



  

 

Dres, Videbæk: opprioritere hjemmesiden med mail, nyhedsbrev 
og alt skal være tilgængeligt på hjemmesiden og så med en no-
tits i en e-mail. 

6. Valg til landsdelsledelsen - to pladser 

a. På valg er:  

– Henrik Øllgaard-Nicolajsen – FDF Tjæreborg (genop-
stiller ikke) 

– Mette K Svendsen – FDF E2 (genopstiller) 
– Conny Schrøder Christensen – FDF Tinglev 
– Morten Løbner Thaysen – FDF Bredebro og FDF Mø-

geltønder 
– Johanna Margrethe Andersen – FDF Flensborg 

Ved afstemning blev følgende valgt: 

– Mette K Svendsen – FDF E2 (genopstiller) 
– Conny Schrøder Christensen – FDF Tinglev 

 

b. Suppleantposter  

– Morten Løbner Thaysen – FDF Bredebro og FDF Mø-
geltønder 

– Johanna Margrethe Andersen – FDF Flensborg 

 

7. Valg af en revisor samt en stedfortræder for denne a. Niels 
Gregers (genopstiller)  

Valgt 
 
 

Evt. 
Stor ros til Henrik Øllgaard-Nicolajsen og tak for de mange år, 
han har været aktiv i landsdelsledelsen. 
 
 
 
 

Underskrift dirigent Ulla Visbech: 



  

 

 


