
 

Til:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat af 4H landsmøde 27. august 2020 på Dalum Landbrugsskole 
 
 

1. Velkomst  
v. formand Henrik Dalum  

 

2. Valg af mødeleder og stemmetællere 
Landsledelsen indstiller Rene Meyer Lauridsen  

Rene Meyer Lauridsen valgt at forsamlingen.  

 

Der skal vælges to stemmetællere blandt de fremmødte  

Landsledelsen foreslår Dorte Kimer og Bente Hov. Begge valgt   

Joan Overgaard Bruun valgt som referent.  

 

Antal stemmeberettigede: 16  

 

3. Godkendelse af dagsorden  
Landsmødet godkender dagsorden 

 

4. Landsledelsens beretning  
Henrik Dalum takker for opbakningen han har fået i 2019. Han er startet i nyt job og har 
derfor været udfordret på tiden. Han er glad for den forståelse der har været fra resten 
af Landsledelsen og Fælleskontoret.  

 

I 2019 blev der udviklet et nyt koncept:  ”3 dage med Madskoler”, det er kommet  

rigtig godt fra start. Det har vist sig, at konceptet også passer godt ind i disse  

corona tider.  

 

Henrik fortæller at vi ser ind i et lidt anderledes budget end det der er godkendt for 

2020. Der er mange forudsætninger der har ændret sig pga Corona 

 

Der er i 2019 udarbejdet en frivilligstrategi.  

 

Der er afholdt kursus for unge instruktører, kursus omkring dyrevelfærd og kursus for 

madinstruktører.  

Postmodtagere i 4H klubber, IFYE-klubben, 

områdeformænd, 4H konsulenter og 4Hs 

landsledelse.  

3. september 2020 



 

 

Der afholdes i 2020 madevent på Bornholm. 

 

I 2019 blev der afholdt nordisk lejr på Bornholm, det var en rigtig god event. Henrik 

takker alle de frivillige der gjorde et kæmpestort stykke arbejde.  

 

Anders Løkkegaards beretning for 2019: 

 

Der har været en gruppe i Grønland med NSU 

 

4H har været med i Rally  

 

Nikolai har valgt at stille op som næstformand i RYE  

 

I 2019 var der 38 fælleshaver med mange frivillige tilknyttet.  

 

Vedr. dyr er der fremstillet 3 videoer, med marsvin, kanin og kat.  

 

Anders deltog på Roskilde dyrskue, meget imponeret over det der udrettes klubberne 

imellem.  

 

Skovly: I 2019 blev der fundet væggelus, en ærgerlig omkostning, men der skulle være 

styr på de små skadedyr nu.  

 

Henrik fortæller om fremtidsplanerne:  

Landsledelsen vil følge op på 4H’s strategi. 

Anders og Henrik vil kontakte alle formænd i 4H klubberne. Der vil efterfølgende blive 

lavet nogle opfølgningsmøder rundt i klubberne.  

 

Ledelsen vil rigtig gerne ud og besøge klubberne. Vi skal stå sammen i 4H, der skal 

ikke være en dem og os kultur.  

 

Henrik takker de frivillige i bestyrelserne ude i klubberne.  

Han takker også ledelsen for et godt samarbejde.  

 

Nicolaj har valgt at stoppe i ledelsen  

 

Henrik takker alle konsulenterne for indsatsen i 2019.  

 

Tak til alle 4H’s samarbejdspartnere  

 

Spørgsmål til beretningen:  

 

Birgitte, Næstved 4H: Modtager ikke nyhedsbreve   



 

Henrik: Tjekker på op mailadresse, kan den evt. være endt i spam filter 

 

Cille, område Øst: Har der ikke været væggelus på Skovly tidligere også?  

Anders: Det har været der i mindre grad tidligere i enkelte hytter. I 2019 har flere hytter 

været hårdt angrebet og en massiv bekæmpelse har været nødvendigt. Men det er 

under kontrol nu.  

 

5. Forslag til kontingent samt orientering om regnskab for landsorganisationen  
 

Anders fremlægger regnskab for 2019  
Underskud på 12.000 kr.  

Årets resultat 2019: -512.000. Der er ekstraordinært afskrevet kr. 500.000 på Skovly. 

 

Spørgsmål til regnskab:  

Antoni Stenger, Familielandbruget Syd Danmark:  Hvad er gået så galt med Skovly, fik 

I den ikke foræret?  

 

Henrik: Jo det er korrekt at vi arvede Skovly.  Vi har været glade for Skovly, men det 

har været dyrt at drive og uden landdistriktsmidlerne har det været meget svært. Vi har 

nu forpagtet Skovly ud. 4H vil gerne sælge Skovly.  

 

Palle, Aalborg 4H: Prøver I stadig at sælge Skovly?  

 

Henrik: Ja det gør vi.  

 

Budget 2020: Forudsætningerne er ændret pga Corona. Statens støttepulje søges til 

dækning af tid forbrugt til aflyste Madskoler.  

 

Kontingent på 175 kr. til 4H Danmark pr. medlem blev vedtaget med 16 stemmer. 

 

6. Indkomne forslag  
Ledelsen har indsendt forslag til vedtægtsændringer. 
 
Landsledelsen foreslår at næstformand vælges på Landsmødet.  

 

Vedtaget med 15 stemmer.  

 

7. Valg   
Valg formand:  
Henrik stiller op som formand  

Henrik blev genvalgt som formand  

 

Valg næstformand:  

Følgende blev foreslået:  

Anders, (stiller op) 



 

Ninna, (ønsker ikke at stille op) 

Birthe, Næsted 4H (ønsker ikke at stille op)  

 

Anders Løkkegaard blev valgt som næstformand  

 

Valg til ledelsen, forslag  

Jesper, Stevn 4H (genopstiller)  

Ninna Bojesen, Nordthy 4H, (genopstiller) 

Gitte Madsen, Lunde 4H  

Sille, Område øst (Ønsker ikke) 

Anne Marie Jørgensen, område syd (Ønsker ikke) 

Kirsten Weidmann, Område Viborg (Ønsker ikke) 

 

Valgt til ledelsen 

Gitte Madsen  

Jesper Ingleby  

Ninna Bojesen 

 

Valg af suppleanter, forslag 

Natasja   

Kirsten W   

Sille (Ønsker ikke) 

Rene  

Lene (Ønsker ikke) 

Nicolai (Ønsker ikke) 

 

Valgt til suppleanter:   

1. suppleant Rene Meyer Lauritsen, Vendsyssel 4H  

2. suppleant Kirsten Weidmann, Viborg 4H  

 

8. Evt.   
 

Cille, 4H øst: Måske arbejde på en model med halv pris på medlemskabet når vi 

nærmer os slutning på året.  

Henrik: Har tidligere været stemt om på et landsmøde, hvor det blev nedstemt.  

Men vi vil gerne arbejde videre med det.  

 

Bendt, Næsted 4H: Vi har besluttet at sætte vores kontingent ned i klubben,  

så derfor vil vi også stille et forslag om nedsat kontingent til 4H Danmark ved 

landsmødet næste år.  

 

 

Gitte, Lunde 4H: I år har vi 21 medlemmer. Vi betaler med glæde kr. 175 til 

Fælleskontoret. 

 



 

Næsteved 4H: Det koster klubberne dyrt at sætte kontingentet ned, er det rimeligt at vi 

stadig skal betale så meget ind til 4H Danmark  

 

Nikolaj fortæller om hvorfor han har valgt at stille op for RYE. Han vil gerne være med 

til at gøre en forskel for de unge.  

 

Rene fortæller om sit arbejde i NSU.  

 

Ninna Bojesen fortæller om ungdomsugen i Island, som er for unge over 14 år. Ninna 

er med som rejseleder . 

 

Antoni Stenger, Familielandbruget Syd Danmark. Vil gerne takke for samarbejdet. Han 

roser 3 dage med Madskoler.  

 

Birgitte: Spørgsmål til Winkas, kan vi få en liste over aktiviteter, når vi modtager 

indbetalinger for dette?   

 

Cille, område Øst: Jeg efterspørger det samme.  

 

Henrik: Man kan bestille hvilke lister man skal bruge hos Helle på tlf.087408761 eller 

 e-mail: hfm@seges.dk 

 

Henrik takker Nikolaj for et godt samarbejde i ledelsen og takker for hans tid som 

ledelsesmedlem.  

 

Annette fra Nordthy 4H modtager hæder for at have været formand i Nordthy 4H i 10 

år.  

 

Dirigenten takker for god ro og orden 

 

Henrik takker for et godt landsmøde – husk at invitere os fra ledelsen på besøg  

ude i klubberne.  

 

Dato:  

 

     

Dirigent Rene Meyer Lauritsen  

 

     

Formand Henrik Dalum   

 

 

 

 



 

 

 

 

 


