
Referat af distriktsstabsmøde onsdag 7. februar 2018 

 

Hele distriktsstaben og (delvist) Lene Kuntz deltog. 

 

Siden sidst 

Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste stabsmød 4. december. 

Der var heller ingen kommentarer til nyhedsbrevet, der blev udsendt før jul. 

  

Linien Ud 2.-4. marts 2018 

Ikke de store kommentarer. Flere fra staben har opgaver på Linien eller vil deltage i 

kursus.  

 

Distriktsmødet 14. marts 

Dagsorden udsendes som en del af nyhedsbrevet i uge 7. 

Mødet afholdes i Phoenix, Gødvad/Silkeborg 14. marts kl. 19-21,30. 

Vi aftalte en form som sidste gang, nemlig først den formelle del efter korpsets 

vedtægter. Efter kaffen et oplæg fra udviklingskonsulent Sus Lynge Dahl.  

(Vi aftalte, at hun tager afsæt i metaundersøgelsen fra oktober 2017 (se den på 

spejderne.dk). Hun tager nogle for hende væsentlige punkter og krydrer det med 

erfaringer fra hendes daglige arbejde.  

Herudover en del små punkter. 

Der bliver spisning kl. 18 for de ledere, der ønsker det. Det bliver smørrebrød. Til 

spisningen bliver der tilmelding.  

Børge har spurgt Anne Mette Øjenholt om posten som dirigent. Hun takker for 

forslaget, men kan ikke komme til mødet. Vi skal have fundet en anden. 

Michael er tidtager på mødet. 

Jesper er referent på mødet. 

Vi fik formelt bekræftet, at hele staben bakker op om Ole Petersen som ny DTC. I 

indbydelsen vil vi skrive, at personer, der ønsker at give et bidrag til at løse stabens 

opgaver altid er velkommen til at opstille til valget.   

På mødet skal den nye distriktsstab konstituere sig, så konstitueringen kan blive 

godkendt af distriktsrådet.  

På mødet overrækkes "vækst-horn" til de grupper, der har haft den største 

medlemsvækst i hhv. antal medlemmer og procentvækst. 

 

Spørgeskema om distriktsstabens fokuspunkter 

Michael, Jesper og Annika har udarbejdet et spørgeskema om distriktsstabens 

fokuspunkter i den kommende periode. Det blev aftalt, at spørgeskemaet præsenteres 

på distriktsmødet 14. marts og herefter sendes ud til alle grupper i det efterflg. 

nyhedsbrev.  

 

 

 



Medlemstallet i distriktet (foreløbigt) 

Der mangler pt bekræftelse af medlemstallet fra Stilling Gruppe og Them gruppe. De 

er kontaktet. 

Der har særligt været en tilbagegang i Låsby Gruppe og ved Søftenspejderne. OK tal 

ved de andre grupper.  

Generelt ikke så mange nyindmeldte i grupperne men endnu færre udmeldte - og det 

er i grunden ikke så galt...  

 

Økonomi 

Per gennemgik regnskabet for 2017. Det revideres først en af de kommende dage. 

Årets overskud er 37 tkr., væsentligst pga 33 tkr. fra den nu lukkede Sabro Gruppe. 

Når regnskabet er revideret, sender Per det til Børge, som sørger for, at det kommer 

med i indkaldelsen til distriktsmødet - som bliver en del af det kommende 

nyhedsbrev. Børge laver forslag til budget - det sendes til Per. Distriktet vil foreslå, at 

distriktskontingentet på 30 kr. årligt fastholdes. 

Snakken om distriktets formue medførte nogle initiativer, der kan ses under andre 

punkter. 

 

Paradislejren i Virklund - møde 20. marts 2018 

Paradislejrens bestyrelse har sendt en henvendelse til de "områdeansvarlige" for 

spejderkorpsene med ønske om et møde om hyttens fremtid, mest pga bestyrelsens 

fremskredne alder (og en generel mgl. interesse i at blive aktiv i Skt. Georgs Gilderne 

i Silkeborg - det er dem, der ejer lejren). De indbyder "interesserede partnere" til 

mødet og det må for KFUM-spejdernes vedkommende være medlemmerne af staben 

og repræsentanter for grupperne i Silkeborg Kommune. Jeg vil derfor sende 

invitationen videre til Silkeborg, Them, Ans, Fårvang og Gjern. Desuden til 3 grupper i 

Midtjyske Distrikt, nemlig Vinderslev, Kjellerup og Levring-Højbjerg.  

(Kontakt Børge, hvis du vil deltage) 

 

Moselund Spejdercenter - møde 22. marts  

Børge gennemgik de tanker for nye faciliteter på Moselund fra idémødet 11. januar.  

Næste step i projektet "Ny Moselund" er et møde på centret 22. marts kl. 17. Her 

inviteres alle ledere og rovere til at kigge på stedet og mulige placeringer af faciliteter. 

Børge har lovet, at distriktet sørger for lidt forplejning på Moselund - de sørger for en 

varm grill. Det er fortsat beslutningen, at fondsmidler skal finansiere projektet.   

 

Arbejdsdage på Moselund i påsken 2018 

Moselund indkalder til nogle hyggelig arbejdsdage i påsken. Indbydelsen til 

arbejdsdagene kommer med i det kommende nyhedsbrev.   

 

 

 

 



Roland 2 for voksne 28.-31. marts 2018 

Lene Kuntz , der er kursusleder, deltog i stabsmødet og fortalte om planlægningen. 

Der er p.t. 12 deltagere. Det er besluttet, at kurset gennemføres under alle 

omstændigheder. Distriktet er buffer for et sandsynligt underskud. Der laves PR på 

Linien Ud. Vi ønsker et godt kursus. 

 

DTC netværksmøde 4. april i Viborg 

Næste DTC netværksmøde er 4. april. Jeg er i april ex-DTC men vil alligevel foreslå, at 

et medlem mere fra staben vil deltage sammen med DTC. Giv venligst besked på 

distriktsmødet, hvis du vil med eller hvis du har ting, der skal drøftes sammen med de 

øvrige 10 DTC'er.   

 

Distriktsstabskonference 7.-8.  april 

Korpset afholder distriktsstabskonference 7.-8 april på Houens Odde. Temaet for 

konferencen i år er Gruppedynamikker. (Se omtalen i det udsendte DTC nyhedsbrev 

for februar). Snak sammen om deltagelse på distriktsmødet 14. marts.   

 

DM i Spejder (junior/spejder/senior) 13.-15. april 2018 

Vi vil i nyhedsbrevet opfordre alle grupper til at deres spejdere tilmeldt 1. del på 

Moselund. 

 

MUS-lejr på Moselund 19.-21.  maj 2018 

Moselund Spejdercenter har sendt indbydelse til MUS-lejr i pinsen. Temaet er Harry 

Potter. Jeg har lovet, at indbydelsen kommer med i det kommende nyhedsbrev. 

 

Distriktsturnering for bævere og ulve 26. maj 2018 

Der har været afholdt planlægningsmøde 6. februar. Tina Falk præsenterer  

turneringen på distriktsmødet 14. marts. Invitation og lederinfo kommer med i 

nyhedsbrevet kort herefter. Turneringen afholdes på Moselund, og der er lavet aftale. 

 

PL/PA 2.-4. november 2018 

Næste PL/PA afholdes 2.-4. november. Kursusleder er Michael Jensen. Kursusstedet er 

Ryekol i G. Rye. Måske et lille info på distriktsmødet? 

 

Julsøgården 

Fortsat fin udlejning. Ingen kommentarer. Børge vil gerne fortsat være en af 

distriktets 2 revisorer i Julsøgården.  

 

Ansøgning om køb af pc-projektor til distriktet  

Der er ansøgt om køb af pc-projektor til brug ved møder og kurser i distriktet. Der 

blev bevilget max. 3.500 kr. Michael sørger for købet. 

 

 



Ansøgning om køb af materialer til aktivitetskasser 

Der er ansøgt om køb af materialer til aktivitetskasser primært til kursusbrug. Der 

blev bevilget max. 1000 kr. Michael sørger for købet. 

 

Ansøgning om køb af profilbeklædning til instruktører ved kurser. 

Der blev bevilget max. 12.500 kr. til profilbeklædning. Der er aftalt ca. 25 veste á ca. 

500 kr. Det er DTU-ansvarlige (Annika), der bestemmer, hvem der skal have 

beklædning. 

 

Informationsaften om "Rent vand til Uganda 2018" 

Børge har sagt ja tak til, at Lystrup Gruppe afholder en informationsaften i Gudenå 

Distrikt i efteråret. Arrangementet er en del af et projekt mellem Lystrup Gruppe og 

Danida for at få sendt ca. 40 unge og voksne til Uganda til sommer. Børge vil omtale 

det på distriktsmødet 14. marts.   

 

Kursustilskud 

Vi har i distriktet den målsætning, at flere og dygtige ledere er nøglen til at få endnu 

flere medlemmer i distriktet på alle fronter. Derfor ønsker vi, at en del af distriktets 

ressourcer anvendes til støtte til de ledere, der ønsker at tage på relevant uddannelse. 

Vi besluttede derfor i 2017 princippet, at vi betaler en del af kursusudgifter for 

medlemmer over 17 år, dvs ledere og rovere. 

Vi vil gennem tilskuddet sikre, at grupperne får minimum 50% af kursusudgiften 

dækket af enten kommunen eller distriktet.  

Ligeledes vil vi fremover gennem tilskud sikre, at grupperne får minimum 50% af 

kursusudgiften dækket af enten kommunen eller distriktet til unges deltagelse i  

ungdomskurser.  

Det vil for alle kurser gælde,  

- at gruppelederen skal sende dokumentation for tilmelding til distriktets kasserer, 

- at kurset skal være relevant for ens lederhverv eller personlige udvikling, 

- at tilskuddet kun omfatter kursusafgiften og ikke kørsel, og 

- at gruppen selv fortsat skal søge kommunens uddannelsespulje om dækning af 

kursusafgiften, hvis en sådan pulje findes.  

Børge vil tjekke de enkelte kommunes regler og sende info om dem til staben inden 

distriktsmødet.   

Kursustilskuddet vil bliver præsenteret på distriktsmødet. 

Efterskrift: Der er nu - iflg. Børges research - nu etableret en uddannelsespulje i 

Silkeborg Kommune, så det reelt kun er Favrskov Kommune, der ikke betaler 

uddannelse, om det så også gælder til ungdomskurser vil kontakten til kommunerne 

vise.   

 

Næste nyhedsbrev 

Der udsendes nyhedsbrev i uge 7.  

- således er stabsmødet opfattet og refereret af Børge 


