
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. maj 2017 

Referat fra Landsmøde 2017 

Mødet blev afholdt den 25. marts 2017 på Dalum Landbrugsskole, Odense. 

  

Deltagere  Se vedlagte deltagerliste. Bilag 1. 

 

Mødeleder  Peter Jørgen Kock 

 

Referent  Joan Overgaard Bruun, Fælleskontoret for 4H og LandboUngdom. 

 

Dagsorden  1. Velkomst 
2. Valg af mødeleder og stemmetællere 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Landsledelsens beretning 
5. Forslag til kontingent samt orientering om regnskab 

for landsorganisationen 2016, herunder også budget 
for 2017 

6. Vedtægtsændringer 
7. Kvalitets-og minimumskrav 
8. Valg 
9. Indkomne forslag 
10. Strategi 2022 
11. Eventuelt 

 

   

1. Velkomst  Velkommen ved formand Henrik Dalum 

 

2. Valg af mødeleder og 

stemmetællere 

 Peter Jørgen Kock blev foreslået og valgt som mødeleder. 
 
4H konsulenter Anne Astrup og Knud Rasmussen blev forslået og 
valgt som stemmetællere. 

 

3. Godkendelse af 

dagsorden 

 Dagsorden godkendt.  
 
Peter Jørgen Kock konstaterede at landsmødet var indvarslet i 
rette tid. Dagsorden og bilag udsendt i rette tid.  

Postmodtager i 4H klubber, landsledelsen, 4H 

konsulenter og deltagere på landsmødet samt 

mødeleder.  

 

 

 



 

4H konsulent Joan Overgaard Bruun blev forslået og valgt som 
referent.  
 

4. Landsledelsens beretning  Henrik Dalum:  
Dette er min anden periode som formand, en opgave som jeg er 
gået til med ydmyghed.  
Konsulenter og ledelse har været på tur til Oslo, en tur der gav 
vores sammenhold fornyet styrke. Oslo båden blev valgt som 
mødested, så ingen kunne ”slippe væk”. Hermed tænkt, at ingen 
skulle forholde sig til andre praktiske gøremål i hverdagen. På 
turen blev der valgt to emner, der skulle arbejdes videre med. 
Dette var synlighed og unge.  
Resultat kan vi allerede se i dag med alt det nye PR materiale.  
De næste år kommer der til at ske en udvikling, vi skal blive 
større. Vi skal have en større og stærkere forening.  
Facebook er en stor del af vores markedsføring, og vi bruger det 
hver uge.  
Jeg har brugt ca. 450 timer i min bil for at komme rundt og besøge 
klubber mm. Jeg nyder virkelig at komme rundt til jer alle.  
2016 blev også året, hvor ledelsesmøder blev afholdt rundt hos 
landets konsulenter.  
 
Der er blevet arbejdet på at få mere information ud til klubberne, 
der er blevet sendt nyhedsbreve ud ca. en gang om måneden.  
 
Økonomien går den rigtige vej. 
 
Madskoler:  
Der var lille nedgang i forhold til 2015. I 2016 begyndte et nyt 
samarbejde med ældresagen, som vi håber vi kan høste frugt af i 
2017.  
 
Haveprojektet:  
Det går rigtig godt, der er opstået fire nye klubber, og det giver en 
god markedsføring for 4H  
 
Hans Kristian Madsen:  
 
Skovly: 
I slutning af 2016 blev jorden solgt fra til en landmand. Der er 
indgået kontrakt med Jakob, der har forpagtet stedet de næste 8 
år.  
 
Fælleskontoret: 
Naturvejleder Peter Laurents, 4H Øst har sagt op, og Janneke 
Pedersen er startet på naturvejleder uddannelsen.  
Hanne Damm opsagde hendes stilling som afdelingsleder og 
Hans Jørgen Hvitved er blevet ansat i stillingen. 
 
Frederik Kaae Kirk: 
 
Der er godt gang i det Internationalt arbejde.  
Deltager på RYE´s Europa Rally  
Vi har søgt på 10 projekter i EU. Der er kommet et accept på et 
projekt omMmedieforståelse i Tjekkiet.  
Der er samarbejde med NSU vedr. integration i norden 
Til september er der Festival i København.  
 



 

Majken Sødergreen Hansen: 
Kommer med en opfordring til at inviterer ledelsen ud i klubberne, 
uanset om det er et møde eller et arrangement.  
 
Nicolai Thomas Olsen: 
Der har ca. været 400 unge i 4H i 2016, disse unge er vigtige for 
vores forening.  
I Februar var der unge landsmøde  
Der har været tema weekend på Teestrup 4H gård.  
Der er lavet et årshjul for alle unge aktiviteter.  
Det er vigtigt at vi bruger de unge. 
Rene Mejer Lauritsen 
NSU 
Vi har deltaget i 3 arrangementer 
- Stort seminar om trivsel i norden 
- Nordisk ungdomsuge i Sverige. 32 deltagere, fire fra Danmark.  
- Chefgården i København 
 
Rene Lauritsen:  
Der er kommet ny styringsform i NSU, ”kaffeklubben” er skiftet ud. 
Rene stiller selv op som formand.  
 
Henrik Dalum: 
Det er vigtigt for os, at vi kommer ud til jer i klubberne  
Der kommer til at køre en konkurrence, for det område der kan få 
flest besøg. Gør nu brug af det.  
 
Jeg stiller op som formand igen i 2018, da jeg gerne vil gøre 
tingene færdig som jeg har været med til at sætte i gang.  
 
Jeg vil takke 4H konsulenter og de lokale frivillige for det kæmpe 
stykke arbejde i gør. 
Tak til alle samarbejdspartnere, håber at vi i fremtiden kan gøre 
mere brug af vores samarbejde.  
 
Tak til ledelsen for et godt samarbejde, vi har gode kampe. Og tak 
for jeres store arbejde.  
 
Spørgsmål til beretningen:  
 
Kirsten Weidmann, Viborg 4H:  
Ældre sagen de virker ikke interesseret, i hver faldt ikke i vores 
lokalområde   
 
Henrik Dalum: 
Nyt samarbejde vi må se tiden an. Der arbejdes også på nye 
mulige samarbejdspartnere 
 
Anne Marie Jørgensen:  
Tak for en god beretning og tak for alt det nye PR materiale 
Hvilken klub vandt konkurrencen om flest nye medlemmer .  
 
Svar: 
4H Østjylland vandt konkurrencen om flest nye medlemmer.   
 
Beretningen blev godkendt. 

 
 



 

5. Forslag til kontingent 

samt orientering om 

regnskab for 

landsorganisationen 

2016, herunder også 

budget for 2017 

 Fremlæggelse af regnskab for 2016: 
 
Hans Kristian Madsen gennemgik regnskabet for 2016. 
Årets resultat endte med et overskud på 382.000 kr.  
 
Vivi Ernstsen, Vejrup-Gørding 4H: 
Tusind tak for et godt arbejde.  
 
Fremlæggelse af budget 2017: 
Henrik Dalum orienterer om budget 2017.  
Budget giver et forventet underskud på – 130.396 kr.  
 
Kontingent til Landsorganisationen for 2017: 
 
Det blev flertals godkendt at medlemskontingent til 
Landsorganisationen forsat skal være på 175 kr. 

 
6. Vedtægtsændringer 

 

 Hans Kristian Madsen gennemgik forslag til vedtægtsændringer, 

som drejer sig om §5, §7, §8, §10, §13 

 

Spørgsmål vedr. vedtægtsændringer: 

 

Ida Andersen, Løve Ørslev 4H: 

Hvad er anledning til ændringer og hvordan forholder man sig til 

det juridiske fra DUF’s mht. 16 års reglen.  

 

Hans Kristian Madsen:  

Ændringer sker på grund af DUF regler, de går ind for 16 års 

valgret  

 

Henrik Dalum: 

Tror ikke at det juridiske bliver noget problem, da alle jo har 

valgret og kan være med til at bestemme.  

 

Henrik Bojesen, Nordthy 4H:  

Hvem skal tage kampen med DUF, bliver der ikke et problemer 

mht. 16 års reglen. Kan de Unge ikke kuppe foreningerne? 

 

Hans Kristian Madsen: 

Vi bliver nødt til at rette os efter det, hvis vi ønsker tilskud via 

DUF. 

 

Knud Rasmussen:  

Der vil altid være en værge for den unge under 18 år, så ser det 

ikke som et problem.   

 

Skriftlig afstemning vedr. vedtægtsændringer:  

 

Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. 

 



 

Nye vedtægter vedlagt som bilag 2. 

 

7. Kvalitets- og 

minimumskrav 

 

 Henrik gennemgår kvalitets og minimumskrav for klubber i 4H . 
 
Det er et forslag, som ledelsen stiller i forhold til tidligere krav, og 
hvad der er hørt rundt i landet. 
 
Henrik forklarer hvorfor medlemskontingentet nu kun står med 
krav om mindst 200 kr. om året, og ikke som tidligere 200 kr.  
DUF stiller ikke krav om at medlemskontingentet er det samme i 
hele landet som først antaget.  
 
Spørgsmål:  
 
Steen Holm, Søholm 4H: 
Når vi kigger på minimumskrav, må vi se dem i det perspektiv som 
vores forening står i nu.  
Er nogle af punkterne for snæversynede?  
Vi føler os i farezonen, da vi har en lidt anden forening. Vi har 
blandt andet ansat egen konsulent. Vi har vores eget 
medlemssystem, derfor har vi et problem.  
Er det så vigtigt at vi har et fælles medlemssystem?  
Jeg vil opfordre til at vi gennem går dem, så de ikke bliver 
begrænsede.  
Vi skal se 4H som en organisation,  hvor der er højt til loftet  
 
Nicoline Hansen, Søholm 4H:  
Bakker Steen op i hans forslag.  
 
Anders Madsen, Egtved 4H 
Det er gode forslag. Som sagt er det demokratiet der taler, så vi 
bestemmer jo selv om vi vil fratage en 4H klub retten til at være en 
klub.   
 
Lene Toftebæk , Stevns 4H  
Det bekræfter hvad vi har snakket om de sidste mange år.  
Vi bliver nødt til at være strukturerede i vores foreningsarbejde.  
 
Steen Holm, Søholm 4H: 
Jeg syntes stadig, at de skal finjusteres, før vi tager beslutning 
herom.  
 
Henrik Dalum:  
Det er jeres opgave at blive enige om dette.  
 
Ida Andersen, Løve Ørslev 4H: 
Hvad sker der, hvis vi ikke stemmer for?  
 
Henrik Dalum: 
Der vil ikke være en struktureret form i vores forening. Det bliver 
en ulempe hvis vi vil vokse som forening.   
Det skal også være nemt for nye klubber at komme i gang.  
Vores medlemssystem skal benyttes for at tilgangen til 
medlemmer er let for alle.  
 
Camilla Jørgensen, Teestrup 4H:  
Winkas (medlemssystemet) har givet os nye muligheder for vores 
arbejde med unge. Vi har en direkte kontakt til dem.  



 

 
Ulla Fredriksen, Mou 4H: 
Har vi tidligere brugt minimum krav?  
 
Trine Søgaard, Søholm 4H 
Det er ærgerligt at bremse, når vi har noget der blomstrer.  
 
Ole Hedelund, Løve-Ørslev 4H: 
Landsledelsen kræver I, at man skal bruge medlemssystemet?  
 
Kirsten Weidmann, Viborg 4H: 
Vi har haft minimumskravene oppe på landsmødet før, de har 
været der i næsten samme form 
 
Aff Hjarnø, Teestrup 4H:  
Det er meget sjældent at vi kommer til at lukke klubber uden 
klubbens accept.  
Dyrskuet i Roskilde – 4H er ansat af dyrskuet. Vi skulle vise at vi 
kunne passe denne tilmeldings proces, via vores 
tilmeldingssystem, hvilket vi har fået godkendt da vi bruger 
medlemssystemet. 
 
Anette Lauritsen, Vendsyssel 4H: 
Medlemssystemet fungerer fint nu, og vi er glade for at bruge det.  
 
Steen Holm, Søholm 4H:  
Kan vi ikke kører videre uden ændringer 
 
Kirsten Weidmann Viborg 4H: 
De skal vel ikke godkendes hvert år?  
 
Henrik Dalum:  
Det vil fremover komme op hvert år til landsmødet på samme vis 
som medlemskontingent gør.  
  
Trine Søgaard, Søholm 4H:  
Kan det være en anbefaling i stedet for et krav at benytte 4H 
medlemssystem 
 
Sille Eskildsen, region Øst:  
Vi er tidligere blevet enige om, at vi har et fælles medlemssystem, 
så hvorfor stemme om det? 
 
Randi Knudsen, Skive 4H: 
Kan man gøre sådan, at klubberne får besked når det kommer et 
nyt medlem? 
 
Rene Laurtisen:  
Man kan nemt komme til at drukne i e-mails, derfor har i ikke fået 
emails ud hver gang der sker ændringer med jeres medlemmer.  
 
Ida Andersen, Løve Ørslev 4H: 
Medlemssystemet skal gøres mere brugervenlig.   
 
Henrik Dalum:  
Vi er nødt til at høre fra jer hvad i tænker, også skal vi nok gå 
videre med det.  
 



 

Camilla Jørgensen: 
På vores 4H hjemmeside er der på forsiden aktiviteter, kan vi lave 
en direkte login til winkas (medlemssystemet) via dem.  
 
Aff Hjarnø, Teestrup 4H :  
Alle klubber har adgang til en superbruger. Det gode ved at logge 
ind er at det er område bestemt så ikke alle hold kan ses.  
 
Forslag stillet på landsmødet: 
Søholm 4H stiller forslag om at det kun anbefales at bruge 4H 
medlemssystem og ikke kræves.   
 
Forslaget blev sendt til afstemning 
Forslaget forkastes. 
 
Forslag om kvalitets- og minimumskrav stillet af 
landsledelsen: 
Landsledelsen forslag om kvalitets og minimumsrav bliver sendt til 
afstemning 
 
Kvalitets- og minimumskrav bliver vedtaget.   
 

8. Valg  Valg til landsledelsen: 
 
Følgende kandidater blev valgt:  
Lene Toftebæk, Stevns 4H 
Maiken Hansen, Ejby-Glostrup 4H 
Rene Lauritsen, Vendsyssel 4H klub 
 
Valg af suppleanter:  
 
Følgende blev valgt:  
Hans Kristian Madsen, Egtved 4H -  1. suppleant 
Jesper Ingleby, Stevns 4H -  2. suppleant 

 
 

9. Indkomne forslag  

 

 

 

Der er ikke indkommet forslag til dagsorden 

10. Strategi 2022 

 

 Henrik Dalum giver oplæg om baggrund og arbejdet med Strategi 
2022. 
Et arbejde han har glædet sig til.  
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af både 
ledelsesmedlemmer, frivillige og konsulenter. 
 
Lene Toftbæk, som er med i arbejdsgruppen, fortæller om 
arbejdet i gruppen.  
 
”Det skal gøres nemt for os som frivillige, vi skal have nogle 
værktøjer.” 
Der har været masser af gode ideer i gruppen.  
 
4H skal gøres nemt at forstå for andre. 
 
Hans Jørgen Hvitved, afdelingsleder for Fælleskontoret, indleder 
den efterfølgende workshop.  Deltagerne bedes gå sammen tre 



 

og tre, og helst med nogen, som deltagerne ikke ser hver dag. 
Arbejdsgruppens forslag til Mission og Vision blev fremvist. 
 

Landsmødet arbejdede med oplæggene og gav generelt udtryk for 

opbakning til de stillede forslag, hvilket Ledelsen betragter som 

opbakning til det videre arbejde. 
 
 
Afslutning: 
Hans Jørgen Hvitved: Der har været en rigtig god stemning i dag, 
tak for det.  
 
Der er mulighed for at få lavet PR materiale med eget logo på, til 
gode priser  
 
Henrik Dalum runder af med at sige tak for god energi omkring 
strategi arbejdet.   
 
Spørgsmål 
 
Camilla Jørgensen: 
Ville man kunne få Nordiske Lejr mere ud i landsdækkende 
medier?  
 
Henrik Dalum:  
Lige som det er nu får vi det nok ikke ud i landsdækkende presse.  
 
Helle Bojesen, Nordthy 4H: 
Thisted kommune har et fælles sommerferie katalog, hvor der fx 
kan markedsføre. Brug det evt. i andre kommuner også. 
 
Henrik Dalum: 
Har I ideer til strategi gruppen så skriv på følgende email:  
 

11. Eventuelt  Camilla Jørgensen:  
På ungelandsmødet har der været snak om, at de savner det 
trykte medlemsblad.  
 
Henrik Dalum:  
Der er lavet pr blade i år. Men send et forslag til næste års 
landsmøde om at få medlemsblade i trykt form. 
 
Camilla Jørgensen: 
Er det en mulighed at betale ekstra i kontingent hvis man ønsker 
blad? 
 
Lene Toftebæk: 
Kan vi finde samarbejdspartnere så det bliver billigere at udgive.  
 
 
Henrik Dalum takker Hans Kristian for hans store arbejde i 
ledelsen igennem alle årene.  
 
Nordisk lejr 2019 
Præsentation af destination som bliver Bornholm. 20. juli til 27. juli 
på Østermarie. 
 



 

Camilla Jørgensen 
Kan man blive en del af arbejdsgruppen?   
 
Henrik Dalum: 
Der er nedsat en arbejdsgruppe og i vil høre mere om det i 
efteråret, med hensyn til at blive en del af det.  
 
 
Ungeråd:  
 
Michelle og Camilla fortæller om 4H frekvens. 
Dette er noget alle kan være med til hvis bare man er mellem 13-
25 år.  
Gruppe er på 6 unge der skal planlægge aktiviteter.  
 
Gitte Brixtofte, Stevn 4H: 
Vi havde to på 13 år med til Unge landsmøde, de havde følt at de 
var for unge. Så en opfordring til at gøre noget for de helt unge 
når de kommer afsted.   
 
Ungerådets Årshjul 2017 vedlægges som bilag 3. 
 
Nordisk lejr i Norge 2017 
Vivi Ernstsen fortæller om Nordisk lejr i Norge i 2017 
Vi vil gerne have mange unge mennesker med. Derfor er det en 
opfordring til alle jer i bestyrelsen får jeres unge mennesker af 
sted.  
 
Helle Bojesen Nordthy 4H: 
Kan vi komme med i jeres frekvens gruppe på facebook?  
 
Nikolaj Olsen: 
Vi sender et link med ud i referatet til facebook gruppen.  
 
Ida Andersen,: 
Vedr. brugerbetaling? Er der mulighed for støtte nogen steder fra?  
 
Ninna Bojesen: 
Egenbetaling er på 2100 kr.  Man kan evt. søge støtte hos sin 
klub.  
 
Gitte Marie: 
Har det været problemer med alkohol?  
 
Vivi Ernstsen : 
Der har ikke været problemer med alkohol og det må ikke nydes.  
 
Ida Andersen,: 
Hvordan med Rygepolitik? 
 
Nikolaj Olsen:  
Leder skal have en underskrift for deltagere der er under 18 år.  
 

 
 

 

 



 

Godkendt af dirigent den       /        2017 

 

 

________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


