Postmodtager i 4H klubber, landsledelsen, 4H
konsulenter og øvrige deltagere samt
mødeleder.

18. maj 2016

Referat fra Landsmøde 2016
Mødet blev afholdt den 30. april 2016 på Dalum Landbrugsskole, Odense.

Deltagere

Se vedlagte deltagerliste. Bilag 1.

Mødeleder

Svend-Aage Steenholdt

Referent

Jytte Brokholm, Fælleskontoret for 4H og LandboUngdom.

Dagsorden
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Valg af mødeleder og stemmetællere
Godkendelse af dagsorden
Landsledelsens beretning
Forslag til kontingent samt orientering om regnskab
for landsorganisationen 2015, herunder også budget
for 2016
Beslutning om opsplitning af medlemskontingent og
betaling for deltagelse i aktiviteter
I lige år: Handlingsplan gældende for to år
Indkomne forslag
Samværspolitik
Skovly
Valg
Workshops
Eventuelt

1. Valg af mødeleder og
stemmetællere

Svend-Aage Steenholdt blev foreslået og valgt som mødeleder.
Knud Rasmussen og Mette Buch Krarup blev foreslået og valgt
som stemmetællere.

2. Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden godkendt.
Svend-Aage Steenholdt konstaterede at landsmødet var
indvarslet i rette tid. Dagsorden og bilag udsendt i rette tid.
Jytte Brokholm blev foreslået og valgt som referent.

3. Landsledelsens beretning Henrik Dalum:

Halvandet år er gået siden sidste landsmøde. 4H er en forening i
rivende udvikling. Stor opgave at blive valgt som formand, også
større end beregnet. I starten af perioden har man mange tanker
og drømme, men virkeligheden indhenter en. 4Hs dårlige økonomi
var det første der skulle arbejdes med. Der er nogle løfter der ikke
er blevet indfriet i første periode som formand. Har jeg så dårlig
samvittighed? Nej, der var andet der tog vores fulde fokus, nemlig
4Hs dårlige økonomi. Fokus på økonomi har givet pote. 4H har nu
et godt økonomisk fundament. Stabil økonomi og regnskab i nul.
Fordelene ved strukturændringen er slået igennem. Der er
gennemsigtighed over hele linjen, så vi slipper for overraskelser.
Medarbejderne arbejder landsdækkende, det giver god udnyttelse
af konsulenterne. Der er stadig ting der kan ændres. Vi må ændre
på det, der ikke er lykkedes indtil nu.
Synlighed er vigtig, men hvad er synlighed. Der er startet op på
projektet med pressemeddelelser, ledelsen kommer rundt i landet,
facebook mv.
Hans Kristian Madsen:
Haveprojektet er kommet godt i gang. Samarbejde med forskellige
aktører:
Brørup Bibliotek – Biblioteket er blevet et samlingspunkt for byens
borgere.
Ikast, Boligforening – Altanhaveprojekt for alle aldre
Rosenhøj – Integrationsprojekt. Svært at finde stabile frivillige.
Kulbroens Venner – Vi måtte trække os. Projektet er nabo til
Nåleparken (misbrugere), og der blev fundet sprøjter i højbedene.
Fredericia Kommune – Kommunen henvendte sig med henblik på
samarbejde, da de selv havde fået afslag fra Nordea-fonden
Gråsten Landbrugsskole – Har selv henvendt sig. Samarbejder
med Ældresagen.
Lokale 4H klubber har flere steder nytænkt deres haveaktiviteter.
Skovly:
Forpagtet ud til Jacob Hansen. Jorden er solgt
Overskud på 10.000 i 2015. Tidligere store underskud.
Frederik Kaae Kirk:
RYE:
Deltagerne synes det er en god oplevelse at rejse med RYE.
Arrangement i Estland.
Ungerådet:
4H frekvens – Ungelandsmøde, 6 nye frivillige i bestyrelsen..
Meget aktivitet. Temaweekend i næste uge.
Nicolai Olsen:
Ung i landsledelsen det sidste år. Det har været udfordrende at

lære ledelsesarbejdet at kende indefra. Jeg har stor respekt for
arbejdet. Der bliver lyttet til mig. Formænd og konsulenter tager
mig seriøst.
Nordisk lejr:
Succes med 37 deltagere incl. to ledere. Kæmpe oplevelse. Der
blev hygget.
Rene Lauritsen:
Nordisk samarbejde NSU - Nordisk ungdomsuge, Nordisk lejr
Hans Kristian Madsen:
DUF kræver, at fra 2016 skal der opkræves kontingent og betaling
for aktivitet hver for sig. Det kan ikke nås til 2016, men 4H søger
dispensation.
Dyreskoler:
Flere steder i landet, men det skal gerne blive endnu flere.
I 2015 sponserede Plantorama et beløb til t-shirts. Der skal
lægges plan for, hvad vi skal yde for sponsoratet. Der vil blive
kigget på andre samarbejdspartnere. Helst landsdækkende
virksomheder. Der findes en opgavebog til dyrekørekort, der skal
redigeres. Alle 4H gårde skal besøges af landsledelsen.
Henrik Dalum:
Madskoler – 163 madskoler på landsplan. Meget presse via
Landbrug og Fødevarer. Madskolerne har fundet et niveau, vi kan
ikke nå mere. Det er 4H der arrangerer i samarbejde med
Landbrug og Fødevarer og REMA 1000. Prisstigning i 2015.
Har været til mange arrangementer rundt i landet. Det giver
meget, også de negative tilbagemeldinger. Jeg kommer gerne på
besøg i klubberne. Klubberne er grundpillen i 4H.
Tak til konsulenterne. Det har været hårdt arbejde. Ledelsen
glæder sig til turen til Norge sammen med konsulenterne.
Tak til Landsledelsen, jeg har indimellem nogle kraftige og
bombastiske måder at sige tingene på. Tak fordi I holdt ud. Husk
hvis I stiller op til landsledelsen, så er der et stykke arbejde der
skal gøres 10 – 15 dages arbejde om året. Tina Dyrholm og
Marieke van Straaten er udtrådt af landsledelsen. Tak til dem.
Maiken Hansen er på barsel.
Kommentarer/spørgsmål til beretningen:
Steen Holm, Søholm 4H:
Ros for økonomi der er bragt på plads. 4H mangler synlighed.
Ros, der bliver taget godt imod de unge fra klubberne.
Stort arbejde fra landsledelsen.
Kirsten Weidmann, Viborg 4H:
Ungerådet - Hvordan kommer I ud til de unge. Hvordan
henvender I jer. De unge hører intet eller meget lidt. Alt foregår på

Sjælland
Frederik Kaae Kirk:
Kommunikation gennem medlemssystemet og facebook. Vi gør
hvad vi kan for at komme rundt i landet med arrangementerne.

4. Forslag til kontingent
samt orientering om
regnskab for
landsorganisationen
2015, herunder også
budget for 2016

a) Regnskabet for 2015 blev præsenteret og gennemgået af
Henrik Dalum
Resultat for 2015: 603.000 kr.
Spørgsmål vedr. regnskabet:
Sille Eskildsen, Mern 4H:
Lønningerne i budget for 2016 er mindre end konstateret for 2015.
Hans Kr. Madsen:
Konsulent på pension. Område Øst har skudt nogle penge ind til
løn. Indtægter på deltagergebyrer.
Ekstern hjælp der købes + konsulentløn.
b) Godkendt budget for 2016 vil blive præsenteret
Hans Kristian gennemgik budget for 2016. Nyt forventet -57.000
kr.
Medlemskontingent til landsorganisationen:
Uændret kontingent på kr. 175,00
Det er vedtaget

5. Beslutning om
opsplitning af
medlemskontingent og
betaling for deltagelse i
aktiviteter

Nye DUF regler. Medlemskontingent må ikke være en del af
arrangement eller aktivitet.
4H søger dispensation om udsættelse til 2017.
Hvis vi mister tipsmidler, så opsiges konsulenterne den 1. maj
2016.
Ens medlemskontingent i hele landet.
Ud over medlemskontingent betaler man for aktiviteter.
Alle klubber opkræver et grundkontingent på kr. 175. Derudover
kan der opkræves betaling for aktiviteter.
4H klubberne bestemmer selv, hvad de vil opkræve ud over
kontingent.
Anne Marie Jørgensen, Aktivitetsgårdens 4H:
Vi har nogle medlemmer der har betalt to gange kontingent, når
de har været på Madskole.
Maria Andersen, Fuglebjerg 4H:
Ville gene have haft DUF’s nye regler på skrift før landsmødet.
Susanne Petersen, Toftegårdens 4H:
Børnene komme dagligt, hvordan gør vi med betaling.
Hvis man er medlem i forvejen, skal man så ikke betale igen til
Madskole.
Paragrafferne skal medbringes en anden gang.
Gården – Det er ok, at de skal betale ekstra for at komme på

gården.
Steen Holm:
Kan ikke se, ud af papirer fra DUF, at der skal være
harmonisering mellem opkrævning på landsplan.
Søholm har 300 medlemmer nu og i fremtiden 400. Mister tilskud
fra kommunen fordi der skal opkræves mindst 200 kr. i
medlemskab.
Ole Hedelund, Løve-Ørslev 4H:
Kommunernes Landsforening vil se på problemet.
Palle Jacobsen, Aalborg og omegns 4H:
Aktiviteterne i klubberne lukkes.
Ole Hedelund:
Forslag om kr. 200 i kontingent i stedet for kr. 175
Mødeleder:
Foreslog at 4H mødtes med Martin Dam fra kommunernes
landsforening.
Michael Kreiner, Aalborg og omegns 4H:
Er der krav om fælles kontingent
Steen Holm:
Kræves der harmonisk medlemskab af DUF.
Palle Jakobsen:
Er træt af at blive trumlet af Henrik Dalum. Opfordrede til ordentlig
dialog.
Randi Knudsen, Skiveegnes 4H:
Har ikke hørt om problematikken andre steder fra, er det fordi vi
indbetaler til centralt medlemskab.
Hans Kristian Madsen:
Der må ikke opkræves forskelligt medlemskab.
Susanne Hjortlund, Toftlund og omegns 4H:
Der betales kr. 175 + madhold og havehold og efterårshold
Aff Hjarnø, Teestrup 4H:
Aktivitetsbetaling på 300 + 325 kr. i administrationsgebyr. Det er
forvirrende at der er så stort et driftsbudget.
Steen Holm:
Søholm 4H opkræver kontingent fire gange pr. år.
Mødeleder:
Der er stillet et ændringsforslag på kr. 200.
Der stemmes om ændringsforslag. Ja eller nej.
Ja 21
Blank 3
Imod 0
Ændringsforslaget med et beløb på 200 kr. vedtaget, såfremt der
stemmes for et fælles medlemskontingent.
Afstemning om opsplitning af medlemskontingent og betaling for
aktiviteter:
For 23

Imod 0
Blank 1
Forslaget blev vedtaget: Alle klubber skal fra 2017 opkræve et
grund-medlemskontingent fra medlemmer på 200 kr. Herudover
kan opkræves betaling for deltagelse i aktivitet.
6. I lige år: Handlingsplan
gældende for to år

Synlighed
- Internt
- Eksternt – kendskab til 4H
Unge
Områdefokus
Aff:
Præsentation af ”Mælkevejen” – Mælkens vej fra kløvermark til
Bonderøv i børnehøjde

7. Indkomne forslag

1) Forslag fra Viborg 4H
Indkommet rettidigt.
Kirsten Weidmann forklarede baggrund for forslaget.
Steen Holm:
Område Øst fungerer selv om det ikke er alle, der kommer hver
gang.
Der stemmes:
For 13
Imod 6
Blank 5
Ugyldig 1
Forslaget vedtaget. Den tidligere region Viborg bliver sit eget
område.

2) Stillingtagen til konsekvenser for en 4H-klub, der ikke
lever op til kvalitets- og minimumskrav til klubber i 4H.
Revideret dokument omkring kvalitets- minimumskrav udsendes
sammen med referatet. Bilag 2.
8. Samværspolitik

René gennemgik forslag til samværspolitik. Han ønskede
landsmødets accept af, at landsledelsen arbejder videre med
udformning af samværspolitik. Den endelige beslutning om
udformning tages til næste møde med områdeformænd og
repræsentant.
Anni Hiltunen, Ringsted 4H:
Undrende over der skal være en samværspolitik.
Annette Lauritsen, Vendsyssel 4H:
Opdelt i drenge og piger. Ved dyrskue må der ikke være alkohol.

Hverken børn eller voksne.
Kirsten Weidmann:
Godt at få det skrevet ned, men det må ikke være alt for
omfattende og kompliceret.
Afstemning:
For 20
Imod 2
Blank 2
Det blev således vedtaget, at der arbejdes videre med en
samværspolitik.
9. Skovly

Henrik gennemgik kontrakt med Skovly:
Lejer betaler efter optrapning 10% af omsætningen mindst
100.000 kr.
4H ejer Skovly.
Minimum af udgifter for 4H
Jacob har forkøbsret til Skovly, hvis 4H ønsker at sælge
ejendommen. Jorden er solgt fra pr. 1/1. 2016..
Der kan herefter arbejdes videre med, at servitutterne skal fjernes.
Palle Jakobsen:
Når vi ejer det, hvorfor bruger vi det så ikke til landsmøde mv.?
Henrik Dalum:
Kompromis at vi mødes midt i landet - Odense.
Afstemning om forslaget
Ja 23
Nej 1
Blank 0
Forslaget om at indgå en 8-årig forpagtningsaftale blev godkendt.

10. Valg

Henrik Dalum er eneste opstillede. Der blev klappet. Henrik er
hermed valgt som formand.
Forslag til medlemmer af landsledelsen:
Frederik Kaae Kirk (genopstiller)
Kirsten Weidmann (ønskede ikke valg)
Ninna Lehmann Bojesen – Nordthy 4H
Nikolaj Olsen – Lunde 4H
Mikael Kreiner – Aalborg og omegns 4H
Camilla Birksø Jørgensen, Teestrup 4H
Valgt til landsledelsen efter afstemning:
Frederik Kaae Kirk - valgt for to år
Ninna Lehmann Bojesen - valgt for to år
Nikolaj Olsen - valgt to år
Mikael Kreiner 2. suppleant valgt for 1 år
Camilla Jørgensen 1 suppleant valgt for 1 år

11. Workshops

1. Synlighed

2. PR Materiale

3. Samværspolitik

4. Hvor skal vi hen du?

5. Kommunikation
12. Eventuelt

Peter Laurents fortæller om Naturvejledning i 4H
Jytte
L Brokholm fortalte om haveprojektet
4H har fået en ny hjemmeside. Henrik præsenterede den.
LandboUngdom takkede for samarbejde i det forløbne år
Aff Hjarnø – kommentarer til Mælkevejen senest onsdag i næste
uge.
Steen Holm – Mere aktivitetsudvikling til klubberne.
Thea Frederiksen, Jerslev 4H - Der er stadig problemer med
medlemssystemet
Opfordring fra Frederik Kaae Kirk til sommer lejr- Tag invitationer
med hjem
Mikael Kreiner - Ønsker Landsmødet på Skovly igen som
weekend-arrangement
Formand takkede for god og sober debat. Vi kan være stolte af
landsmødet

Godkendt af dirigent:

_________________________________________

