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Referat af distriktsmøde 14. marts 2018 

Tilstede: Distriktet: Børge Møller (DTC), Per N. (DT-kass), Annika P. (DTU), 
Anne Sofie R., Michael J., Jesper P.(Referent) 
Stilling Gruppe: Anders, Kim 
Hadsten Gruppe: Ole, Mogens 
Søften Gruppe: Hanne 
Herskind Gruppe: Nels Jørgen, Jakob 

 Hammel Gruppe: Tina, grupperådsformanden 
 Silkeborg Gruppe: Martin, Kaj, Ulla 
 Them Gruppe: Kenneth 
 Endvidere deltog: Sus Lynge Dahl, udviklingskonsulent 

Dagsorden: 

1. Opstart v/Børge 
a. Præsentation af mødedeltagerne. 
b. Kort gennemgang af dagsorden 
c. Valg af referent. Jesper Pedersen valgt. 
d. Valg af dirigent. Kenneth Bacci valgt. 
e. Kenneth konstaterer, at dagsordenen følger korpsets vedtægter 

§30 

2. Beretning af de seneste 2 år v/Børge 
a. Indsupplering i staben: Per som kasserer og Ann-Sofie som 

distriktsassistent. 
b. Pæn vækst i medlemstal, men et fald på i alt 18 medlemmer i 

sidste del af 2017. 
c. Julsøgården har en flot udlejning. 
d. En del kontakt med grupper, der har ønsket hjælp. Dog ingen 

tunge problemer.   
e. Andre projekter, som har givet staben opgaver: PL/PA, Roland 2 og 

Linien Ud 
f. PL/PA afholdes næste år nyt sted: Ryekol ved Gl. Rye 
g. Medlemmer af staben har besøgt alle distriktets grupper på 

Spejdernes Lejr. 
h. Distriktet har prioriteret deltagelse i halvårlige møder med dtc'er 

fra Midtjylland.  
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i. Der blev spurgt ind til dtc's holdning til overskuddet fra Spejdernes 
Lejr. Der bliver nævnt en mgl. forståelse for den mgl. økonomiske 
styring af lejren.  

i. Børge var enig heri men understregede, at det ikke havde 
relevans for distriktsmødet.  

3. Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 år v/Per 
a. Fremmødte giver udtryk for forvirring ved at kun 2017 regnskabet 

er sendt ud. Dette skyldes nyt økonomisk system 
(medlemssystem). Næste år vil de 2 års regnskab stå sammen 
med. Sidste års regnskab er godkendt. 

b. Der stilles spørgsmål til hvorvidt vi skal godkende 2 år eller et år, 
som vi tidligere har gjort, da vi kun har 1 år oppe på mødet. 
Kasserer (Per) henstiller til at det er de fremmødtes valg, om vi 
godkender regnskabet, men vi kommer ikke til at snakke 2016 
regnskabet. Flere påpeger, at vi har godkendt sidste års regnskab. 

i. Per fremlagde regnskabet for 2017. Regnskabet blev udsendt 
sammen med mødeindkaldelsen.  

c. Fremmødte godkendte 2017-regnskabet.  

4. Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode for 
de næste 2 år v/Børge 

a. Distriktet ønsker at lave en undersøgelse af gruppernes ønsker til 
distriktsstabens arbejde og opgaver i den kommende periode. Se 
skema i nyhedsbrevet. 

b. Ændring af princip for tilskud af kurser 
i. For et halvt år siden besluttede distriktet, at de ville give 

50% i tilskud i de kommuner, som ikke kunne få tilskud. 
ii. Vi har nu undersøgt reglerne og tilskuddene i de 4 

kommuner vi dækker over. Gennemgang af disse.  
iii. Nyt forslag om tilskud til lederkurser fra distriktet 

fremlægges. Distriktsstaben foreslår, at distriktet dækker de 
kursusudgifter for ledere i grupperne, som egen kommune 
ikke dækker - op til 100%. Ordningen gælder også alle 
ungdomskurser og PL/PA. (Der kommer snarest en præcis 
formulering på distriktets hjemmeside under fanebladet 
"Aftaler").  

iv. Fremmødte nævner, at det er en flot ordning, som virkelig 
kan være med til at styrke grupperne. Distriktet gør 
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opmærksom på, at det mest er grupperne i Favrskov 
Kommune, der får gavn af ordningen, da denne kommune 
ikke har nogen pulje til uddannelse af foreningsledere.   

1. Ved håndsoprækning blev den nye ordning vedtaget. 
Ordningen gælder alle kurser udbudt af korps og 
distrikt. Ordningen gælder hele kalenderåret 2018 og 
evalueres på disistriktsmødet i marts 2019.  

c. Det er fortsat en målsætning, at PL/PA og bæver-ulveturnering 
afholdes hvert år. Junior/spejder/senior deltager i distriktsturnering 
i ulige år og dm i spejder i lige år. 

d. Der er behov for at distriktets grupper indgår mere i Moselund 
Spejdercenter og dets udvikling af dette. 

e. Distriktsstaben ønsker at komme ud til alle grupper for at hjælpe 
med aktuelle udfordringer. Forudsætningen er dog fortsat, at det er 
gruppen, der tager kontakt til distriktet og formulerer, hvad 
behovet er.  

f. Der er et ønske om et forsat højt kvalificeret instruktørteam i 
distriktet.  

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for 
de kommende 2 år v/Per 
Distriktet foreslår et uændret kontingent på 30 kr. pr. medlem pr. år.  

a. Budgettet blev gennemgået. Se læsevenlig budget som bilag i 
nyhedsbrevet.  

b. Budgetter blev vedtaget.  

6. Valg af distriktsstab v/Kenneth 
a. Gennemgang af afgang og genvalg. Børge ønsker ikke genvalg. 

Alle andre i distriktsstaben ønsker genvalg. Ole Petersen (GL i 
Hadsten) stiller op til valg til distriktsstaben. Alle opstillede blev 
valgt.   

7. Valg af revisorer til revision af distriktets regnskab v/Kenneth 
Niels Esmann og Bente Majgaard genopstiller til valg til revisorer 

a. Niels og Bente blev genvalgt.  

8. Valg af 2 personer, der skal være distriktets repræsentant på 
Landsmødet 2018 v/Kenneth 

Side E  af 7 3



Referat af distriktsrådsmøde 14. marts 2018  Spejderhuset Phoenix 
Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne Danmark  Harsnablundvej 8, 8600 Silkeborg 

Distriktsstaben foreslår, at det er distriktsstaben, der udpeger de 2 
repræsentanter.    

a. Der var ingen indvendinger, og forslaget blev vedtaget.   

9. Valg af en over-15-årig ikke-leder fra distriktet, der skal være 
distriktets repræsentant på Landsmødet 2018 v/Kenneth 
Hvis der ikke kommer emner på dette møde, foreslår distriktsstaben, at 
de udpeger personen blandt forslag, som dtc har modtaget senest 15. 
august. 

a. Dette forslag blev vedtaget.  

b. ”Ikke leder”-begrebet blev nævnt. I vedtægterne er det ikke pindet 
mere ud, men i næste nyhedsbrev vil den nye distriktsstab komme 
med en klog forklaring.  

10. Eventuelt v/Kenneth 

a. Der ingen punkter.   

b. Børge takkede Kenneth for veludført hverv som dirigent.  

c. Børge bad den nye distriktsstab konstituere sig i kaffepausen.  

11. Distriktsmødet skal godkende konstitueringen af den nye 
distriktsstab v/Børge 

a. Konstituering af staben er: Ole som distriktschef, Per som kasserer, 
Annika som DTU, 3 yderligere som DTA. Dette er godkendt af 
distriktsmødet.  

12. Information om aktiviteter i distriktet: 

a. Information om igangsættelse af undersøgelse i grupperne 
om ønsker til distriktets prioriteringer v/Michael 

i. Spørgeskema og information blev fremlagt. Skemaet bedes 
returneret senest 1. maj. Kontakt Michael på 
MJspejder@gmail.com ved spørgsmål. Se spørgeskemaet i 
nyhedsbrevet.  
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b. Overrækkelse af vækstpræmier v/Børge 

i. Ans får væksthorn for højst procent (27%). Hammelgruppe 
får væksthorn udleveret for højst vækst i personer (13 
medlemmer). Et stort tillykke til begge grupper! 

c. Paradislejren i Virklund v/Børge  

i. Orientering omkring møde, hvor bestyrelsen for Paradislejren 
ønsker tættere kontakt til alle grupper i Silkeborg Kommune. 
Mødet afholdes 20. marts.   

d. Moselund Spejdercenter: highlights fra beretning og regnskab, 
samt info om udviklingsplaner for centret, bl.a. møde 22. marts kl. 
17 v/Børge 

i. 2017 var et stille år i forhold til sommeraktivitet. Det 
skyldtes Spejdernes Lejr. Her deltog Moselund Spejdercenter 
med en aktivitet i kulsøpionering.   

ii. Der er byggeplaner og der har været 2-3 møder om dette for 
at samle ideer til hvordan centeret skal udvikle sig.  

iii. Den umiddelbare plan er 1) fjernelse af de nuværende 
bygninger 2) der opføres en ny udlejningshytte, hvor Lille 
Moselund er i dag 3) nyt spejdercenter med nye faciliteter.  

iv. I 2017 havde centret et underskud på ca. 25 tkr., men der er 
en kassebeholdning på ca. 180 tkr.   

e. Julsøgården, Linå v/Børge 

i. Hytten har en fin udlejning - også i 2018.  

ii. Julsøgården i Linå er en selvejende institution med en 
selvsupplerende bestyrelse. Denne ejerform blev etableret, 
da Linå Gruppe lukkede i 1998. Distriktet udpeger et af 
bestyrelsesmedlemmerne og de 2 revisorer. Gudenå Distrikt 
skal tage stilling til ejerskabet, når/hvis bestyrelsen ikke 
ønsker at fortsætte. Distriktet har tidligere udlånt et beløb til 
Julsøgården. Sidste afdrag på 3 tkr. betales 1. juli i år.  

f. Distriktsturnering for bævere og ulve 26. maj v/Tina 

Side E  af 7 5



Referat af distriktsrådsmøde 14. marts 2018  Spejderhuset Phoenix 
Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne Danmark  Harsnablundvej 8, 8600 Silkeborg 

i. Temaet for årets distriktsturnering blev forklaret. Se 
information om turneringen og indbydelsen i nyhedsbrevet.  

g. Roland 2 for voksne i påsken v/Annika 

i. Det samlede program for et almindeligt kursus på 7 dage er 
kogt ned til 4 dage. Kurset bliver afholdt, for vi har nok 
tilmeldte, men der er  stadig ledige pladser. Målgruppen er 
alle over 18 år og man kan komme med, selvom man ikke 
har spejdererfaring. Idéen er, at de voksne kommer igennem 
det samme og så også kan give ideen om kurset videre til 
spejderne. 

h. Information om diverse repræsentationer v/Børge 

i. DT-repr. i Julsøgårdens bestyrelse: René Sørensen 

ii. DT-repr. som revisorer for Julsøgården: Ole Søltoft og Børge 
Møller 

iii. Linien Ud har 2 revisorer: 1 fra nord og 1 fra syd. Syds 
revisor er: Niels Esmann 

iv. Moselund har 2 revisorer - den ene fra Gudenå: Jytte fra 
Hammel.  

13. Oplæg fra udviklingskonsulent Sus Lynge Dahl:  
Hvordan bliver spejdergruppen attraktiv at være barn, ung, leder og 
forældre i - ud fra hendes erfaringer og en stor gruppeundersøgelse fra 
2017. 

a. Sus havde fra en metaanalyse udarbejdet plancher indenfor flg. 
områder:    

i. Dataanalyse 

ii. Research og analyser  

iii. Rekruttering synlighed 

iv. Kvalitet i spejderarbejdet 

v. Organisering og gruppeledelse  

Side E  af 7 6



Referat af distriktsrådsmøde 14. marts 2018  Spejderhuset Phoenix 
Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne Danmark  Harsnablundvej 8, 8600 Silkeborg 

b. Fælles snak ved bordene omkring plancherne. Fotos af plancherne 
kan ses i nyhedsbrevet.   

14. Afslutning v/Børge 

a. Sus takkede på korpsets vegne Børge for hans indsats som dtc. 
Korpset har lyttet meget til hans forslag og inspiration men også 
kritik, når det var relevant.  

b. Distriktsstaben takkede også Børge for et rigtigt godt samarbejde 
gennem årene. Han fik en bålpande og en trækop som en hilsen 
fra distriktet.  

c. Børge takkede for fremmødet og gjorde også opmærksom på, at 
han faktisk har anskaffet sig en ny uniform, som nok skal blive 
brugt på en eller anden måde.    
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