Til:
Postmodtager i 4H klubber, IFEY
Klubben. Områdeformænd, 4H
konsulenter og 4H’s Landsledelse

Fredag den 6. marts 2020

Kommenteret dagsorden til Landsmøde 2020
4H afholder Landsmøde lørdag den 28. marts 2020 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense, kl.
10-16.
Der vil blive serveret formiddagskaffe med brød fra kl. 9.30-10, hvorefter Landsmødet starter.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst
Valg af mødeleder og stemmetællere
Godkendelse af dagsorden
Landsledelsens beretning
Forslag til kontingent samt orientering om regnskab for landsorganisationen
6. Indkomne forslag
7.

Orientering fra internationale samarbejdspartnere

8. Valg
9. Temadebat om ”Fremtiden for områderne” og ”Ungearbejdet i 4H”
10. Eventuelt

Hver klub og IFYE har én stemme, som kan anvendes ved personligt fremmøde. En klub kan med fuldmagt
overdrage sin stemme til et andet tilstedeværende medlem af 4H. Fuldmagt er vedhæftet som bilag.
Udgifter til togbillet refunderes, husk at gemme original kvittering. Der ydes godtgørelse til deltagere, som
kommer i bil. Dog opfordres alle til samkørsel. Refusionsblanket er vedhæftet som bilag.
Tilmelding sker via 4H.dk senest den 13. marts 2020. Inviterede gæster bedes kontakte Jytte Brokholm på
tlf. 8740 8754 eller mail: jfb@seges.dk
Med venlig hilsen

Henrik Dalum
Formand

Kommenteret dagsorden
Kommenteret dagsorden til 4Hs Landsmøde den 28. marts 2020 på Dalum Landbrugsskole, Odense
1.

Velkomst
v/ Formand Henrik Dalum

2.

Valg af mødeleder og stemmetællere
Der skal vælges en mødeleder.

3.

Godkendelse af dagsorden
Landsmødet skal godkende den fremsendte dagsorden

4.

Landsledelsens beretning
Landsledelsen fremlægger mundtlig beretning. Der er mulighed for, at stille spørgsmål og give
kommentarer til beretningen efterfølgende.

5.

Forslag til kontingent samt orientering om regnskab for landsorganisationen 2019, herunder også
budget for 2020.
a)
b)
c)

6.

Regnskabet for 2019 vil blive præsenteret og gennemgået
Bilag 1
Godkendt budget for 2020 vil blive præsenteret
Bilag 2
Medlemskontingent
Landsledelsen indstiller at kontingent til landsorganisationen fastholdes på nuværende beløb kr.
175 per medlem per år.

Indkomne forslag
a)

Forslag til Vedtægtsændringer
Landsledelsen foreslår at næstformand vælges på Landsmødets forslag om valg af næstformand
på Landsmødet
Bilag 3

7.

Orientering fra internationale samarbejdspartnere

8.

Valg af medlemmer til 4Hs landsledelse
Valg af formand
Henrik Dalum har meldt sin kandidatur (Bilag 4)

Valg af ledelsesmedlemmer
På valg fra landsledelsen er:
Nicolai Olsen (modtager ikke genvalg)
Jesper Ingleby
Ninna Lehmann Bojesen
Ethvert fremmødt medlem kan meddele sin kandidatur under selve landsmødet.
Der skal vælges:
Tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år
En 1. suppleant og en 2. suppleant for 1 år
Valgsedler udleveres til klubformand eller dennes repræsentant før Landsmødets start.
9.

Temadebat om ”Fremtiden for områderne” og ”Ungearbejdet i 4H”

10.

Evt.

