Referat af generalforsamling i Distrikt Østersøen lørdag d. 3. marts 2018
1. Valg af referent og ordstyrer:
 Anette Pind er referent og Mette Breindal blev valgt som ordstyrer.
2. Beretninger:
 Se vedlagte beretninger fra bestyrelsen og udvalgene.
3. Revideret regnskab:
 Regnskabet blev godkendt. Se vedlagte reviderede regnskab
4. Arbejdsdrøftelse:
 Bestyrelsen opfordrer til at udvalgene ser videoen Mellem linjerne nr. 8 om
lederskab. Videoen ligger på hjemmesiden.
 Hvad gør vi med den fælles sommerlejr i år – skal vi fastholde det eller skal vi
bruge kræfterne på nogle andre events op til familiefestivalen?
Vi besluttede at børnelejren og teenlejren ikke afholdes i sin nuværende form indtil
familiefestivalen og i stedet satse på små events såsom Børnedisko o.lign. for at
skabe opmærksomhed omkring festivalen.
Samtidig vil vi også foreslå Familieudvalget, at vi kan lave en fælles efterårslejr, hvor
der vil være mulighed for at børne- og teenudvalget deltager med tilbud til deres
grupper. Denne weekend skal afholdes enten på den dato, hvor teen-lejren eller
børnelejren har reserveret lejren. Heidi S. kontakter.
Herudover vil vi reservere Bisserup i sommeren i 2019, for at have mulighed for at
lave en fælles sommerlejr, hvis der kommer mange på festivalen.

5. Langsigtede mål og strategier:
 Det blev foreslået, at bestyrelsen jævnligt skal tage kontakt til alle foreninger i
distriktet og høre dem, hvad er foregår i foreningen - om de har nogle potentielle
deltagere eller ledere til vores events eller om der foregår andet, vi kunne have
gavn af at vide. En kortlægning af behov og ressourcer i de forskellige foreninger.
Det kunne give en følelse af, at vi er den del af en større helhed og kunne give
mulighed for at støtte op eller skabe kontakt mellem foreningerne og bestyrelsen.
Bestyrelsen går videre med opgaven.

6. Indkomne forslag:
 Vi drøftede forslaget fra Rikke og Katrine fra Børnelejrudvalget om at slå næste års
forårslejre sammen med familiefestivalen. Der var god opbakning til forslaget. Der
var en enkelt bekymring omkring distriktets egen familielejr i påsken. Det skal
tænkes ind om den enten skal springe over næste år eller om den skal lægges på et
andet tidspunkt, så det ikke kolliderer med familiefestivalen. Vi skal tænke
teenagerne ind – de skal synes det er sjovt at være med til, også selvom deres

forældre er med på festivalen. Der skal også være plads til dem, der kommer uden
deres forældre.
Vi besluttede at arbejde videre med ideen.
7. Vedtagelse af budget. Herunder foreningens bidrag til distriktet:
 Der foreslås samme kontingent som sidste år. Det blev vedtaget
Vi kan overveje om de to hjemmesider kan nedlægges.
Pengene, der er sat af til Bisseruplejr, flyttes til nye initiativer
Budgettet blev vedtaget.
8. Sammensætning af udvalg:
 Teenudvalget fortsætter med samme besætning. Christoffer er kontakt person.
 Mette vælger at træde ud af børneudvalget. De finder en ny kontaktperson.
 Daniel er kontaktperson til familielejr.
9. Valg af bestyrelse og suppleanter:
 Hans Henrik er på valg og ønsker ikke genvalg.
 Jørn ønsker også at udtræde.
 Der er ikke umiddelbart nye medlemmer. Bestyrelsen får bemyndigelse til at finde
to nye medlemmer. Vi bør have et medlem fra Lolland-Falster med. Måske kan vi
tænke skype-møder, så vi ikke skal mødes fysisk andet end en gang om året.
10. Valg af revisor:
 Niels modtager genvalg. Tak for det.
11. Valg til skolebestyrelser:
 Der skal ikke vælges til skolerepræsentantskaber i år.
12. Dato og ansvarlig forening for næste års generalforsamling:
 I Næstved forslag 2. marts 2019
Heidi orienterede om Projekt Øst.

