
Distriktsrådsmøde 25/3 i Hammel 
Deltagere: Julie (Silkeborg), Ulla (Silkeborg), Lena (Harlev Framlev), Søren (Harlev Framlev), Tinna (Veng), 
Kirsten (Veng), Jørgen (Veng), Marianne (Thorsø), Alice (Thorsø), Kaj (Silkeborg), Anne Mette (Stilling), Kim 
(Stilling), Tina (Hammel), Lars (Hammel), Bruno (Søften), Henrik (Moselund), Jimmy (Moselund).  
Fra distriktsstaben: Ole, Per, Michael og Annika (referent). 
 

1. Velkommen og sidste nyt 
Ole byder velkommen. 
 
Sidste nyt: Ole skal til distriktsnetværksmøde i morgen. På mødet skal de bl.a. snakke omkring 
lokale kraftcentre.  
Har vi nogle lokale kraftcentre i Gudenå distrikt? Der summes i små grupper, hvorefter der tales om 
det i plenum. 
- Stationen i Harlev 
- Skovbørnehaven i Hadsten 
- Århus maritimcenter (dog ikke beliggende i Gudenå distrikt) 
- Naturhuset Gjern 
- Sct. Georgs Gildet 
- Moselund Spejdercenter 
- De frivillige i grupperne 

 
2. Distriktets årshjul 

Orientering ved Annika. Hvis grupperne har nogle input til årshjulet, så er de velkomne til at sende 
dem til distriktsstaben (Annika). Årshjulet bliver revideret en gang årligt. De kan findes på 
distriktets hjemmeside. 
 

3. Distriktets samværsregler for kurset og lejre 
Michael præsenterer Gudenå distrikts samværsregler, som skal anvendes, når der afholdes et 
arrangement i distriktsregi (bl.a. kurser, lejre, ture osv.). Der er bl.a. udarbejdet nogle spørgsmål, 
som kan diskuteres blandt arrangørerne. 
Hvis grupperne har nogle input til distriktets samværsregler, så er de velkomne til at sende dem til 
distriktsstaben. Samværsreglerne vil blive revideret en gang årligt. De kan findes på distriktets 
hjemmeside. 
 

4. Distriktsturneringen 
Denne afholdes den 24-25 maj 2019.  
Aktuelt mangler der nogen til at afholde aktiviteter for bæver og ulve. Planlægningen af de stores 
er i gang (dvs. for junior, spejdere og senior). Arrangørerne har besluttet, at der er et 
minimumsantal, som er 50 deltagere (eksklusivt ledere). Aktiviteterne kan skaleres ned til 
bæver/ulve niveau, men de mangler nogen til at afholde aktiviteterne. 
Temaet er: i BP’s fodspor (med et tvist) – dvs. basale spejderfærdigheder, men med et moderne 
tvist. Der bliver lagt noget energi i senioraktiviteterne, da dette er blevet efterspurgt. 
 
Der sættes spørgsmålstegn ved, om maj måned er det rigtige tidspunkt for distriktsturneringen. 
Mange skal til eksamen, konfirmationer, tager på lejre i helligdagene osv. Det diskuteres om 
september-oktober kunne være et bedre alternativ. Der tales om fordele og ulemper ved at rykke 
distriktsturneringen. 
 



Vandrepræmierne skal indsamles. Dette sørger distriktsstaben for. 
 
Det besluttes, at distriktsturneringen for bæver og ulve aflyses i år.  
 

5. Nyt fra Paradislejren ved Kaj 
Sct. Georgs Gilderne kunne ikke længere overskue at stå med Paradislejren. Der blev afholdt et 
møde omkring dette (hvor de lokale spejdergrupper blev inviteret – både KFUM, KFUK og DDS), da 
der var lagt op til, at stedet skulle sælges. På mødet blev de enige om, at stedet ikke skulle sælges. 
Der er efterfølgende blevet afholdt flere møder, hvor overdragelsen til de lokale spejdergrupper er 
foregået. Pr. 1/1 2019 er udlejningen af Paradislejren blevet overtaget af spejdergrupperne, og 
Paradislejren er godt kørerende. 
 
Både KFUM, KFUK, DDS og Sct. Georgs Gilderne er repræsenteret i bestyrelsen for Paradislejren. 
 

6. Oplæg til distriktssommerlejr 
Der laves brianstorm omkring distriktssommerlejren. 

Lejrtema - Økologitema 
- Miljøtema 
- Energitema 

PR - TV Østjylland kunne være en mulighed 
Planlægning - Ole (DTC), Jimmy (Moselund) og Kim (Stilling) ønsker at 

være en del af planlægningen. Flere bud modtages gerne. 
- Gruppernes lejr – grupperne arrangerer. 
- Fælles gudtjeneste (evt. Ester fra Silkeborg). 
- Tid til lejrpladsopbygning. 
- Fælles lejrbål (men ikke hver aften). 
- Tid til ”hygge/gruppetid”. 
- Store telte til spisning. 
- Gennemgående tema for hele ugen. 
- En stor fællesaktivitet i løbet af ugen. 
- Lejrsang. 
- Lejrbog / mærke. 

Aldersgrupper - Bæver/ulve lejr for sig selv – måske ikke hele ugen. 
- Roverlejr. 
- Seniorlejr. 
- En lille lejr til bæver/ulve i den store lejr.  

Forplejning - Julie (Silkeborg) ønsker at være en del af forplejningen. 
Flere bud modtages gerne. 

- Dedikeret køkkenhold. 
- Bestilling af mad eller selv tage mad med. 
- Kølekapacitet + fødevarelogistik (der er tidligere blevet lejet 

en køletrailer). 
- Opskrifter. 
- Mad nok – mulighed for at supplere med ekstra. 
- Frugt. 
- Mere plads hvis vi skal have fælles spisning.  

Teknik - Muligvis spørge Jesper Winther (Fårvang). 
- Sanitet. 
- Affald. 



- Beredskab med førstehjælp (Max, Annika og Thore kunne 
være nogle bud hertil). 

- Store lejrpladser til grupperne (med plads til pionering) 
- Bæver/ulve for sig selv. 

Aktiviteter - Fælles lejrbål. 
- Hike. 
- Konkurrencer. 
- ”Lær distriktet at kende”. 
- Evt. et lidt mere ”loose” program i perioder, så man får 

mulighed for at ”netværke” med alderssvarende / på tværs 
af grupperne. 

- Aktiviteter for hinanden (forskellige aktiviteter på 
lejrpladserne, som man kan gå til og fra = 
”aktivitetsbingo”). 

- Der skal være tid til at bygge lejrpladserne op. 
- KFUM fokus. 
- Forkyndelse. 
- Mulighed for store oplevelser, når vi er så mange samlet. 

Aktiviteter som er svære at lave hjemme i grupperne. 
- ”Land, sø og vind” aktiviteter. 
- Aktiviteter for senior og rover. 
- Lederaktiviteter (”hygge arrangement”). 

 
Mulighed for forpionering. 
Evalueringen fra sidste distriktssommerlejr bør anvendes i planlægningen. 
 

7. Økonomi, regnskab for 2018 
Per gennemgår regnskabet for 2018. Regnskabet godkendes. 
Per præsenterer budgettet for 2019. 
 

8. Evaluering af kursustilskud 
Ordningen har været en succes. Der har bl.a. været mange unge spejdere på Roland kurser.  
Ordningen fortsætter i 2019, og den evalueres på distriktsmødet i marts 2020.  
 

9. Print selv løsning – demo ved Ole 
Orientering ved Ole. 
 

10. Gode idéer fra grupperne til lederforum 
- Distriktssommerlejr 

 
11. Eventuelt 

Distriktet skal have et nyt depotrum. Dette må grupperne gerne tænke over. 
 
Ros til senior arrangementet mens der blev afholdt distriktsrådsmøde. Dette må gerne medtænkes 
fremadrettet. 
 
Moselund: har overvejet arrangementer for senior/rover (måske en gang i kvartalet). Er der 
interesse for dette? Umiddelbart er en gang i kvartalet for ofte, måske to gange om året. Aktuelt 
påtænkes et seniorarrangement den 6-8 september 2019, hvor temaet vil være knivkursus. 



I påsken afholdes arbejdsdage på Moselund, som er for alle rover, ledere og andre voksne spejdere. 
Det er på Moselund Spejdercenter den 18-20 april 2019. 
 
Gudenå distrikt afholder Roland 2 – for voksne i påsken. Det er fra den 16-20 april, det afholdes i 
Hundslund, og der er fortsat pladser på kurset. Del gerne budskab. Se mere på hjemmesiden: 
www.roland2forvoksne.dk  


