
Distriktsstabsmøde mandag den 28/5 hos Per 
 

Vi holder stabsmøde den 28/5 kl 19, men for dem der har lyst,  
spiser vi hos Per kl 18.00 
 
Han bor Lærkesvinget 15 i Harlev. 
 
Under middagen vil jeg gerne, hvis vi tager en runde på to minutter 
pr person 
 
Fag 
Familie 
Fritid 
Fortid 
Fremtid  
Funny fact 
 
Per, Ann-Sofie, Ole, Michael 
 

 

 

 

1 Nyt fra distriktschefen 
 

DTC deltog i DTC netværk i Viborg. 
Næste netværksmøde er 9/10 kl 18. Jeg synes det er vigtigt at der deltager en mere fra staben. 
 

7-8 / 4 var der distriktstabs konference på Houens Odde. 
Vi havde et rigtigt godt oplæg om kropssprog og hvordan vi er forskellige, men kan udnytte hinandens 
forskellige sider. Der var også en del gode debatter, og man fik et godt indblik i, hvor forskelligt stabene 
arbejder. 
 

DM i spejd 
Distriktet brugte DM i spejd som distriktsturnering, og vi var derfor ude og dele vores vandrepræmier ud til 
Gudenå patruljerne. 
 
I junior kategorien deltog 8 patruljer, heraf 4 fra Gudenå. 
Bedst placerede patrulje fra Gudenå var 
Ceres fra Harlev-Framlev, der løb med en 3. plads 
 
I spejderkategorien deltog 11 patruljer, hvoraf 6 patruljer kom fr a Gudenå. 
Bedst placerede patrulje fra Gudenå var 
Søften Trop fra Søften spejderne, der fik en 5. plads. 
 
I seniorkategorien deltog 4 patruljer, hvoraf der var en fra Gudenå. 
Bedst placerede patrulje fra Gudenå var 
Frikadellerne fra Silkeborg 
Patruljen fik en 2. plads 
Vi skal have lavet plader til vandrestanderne. 



 

Bæver og ulveturnering 27/5-2018 
 
Var ude for at overrække præmier. Der var lavet et flot setup med Phineas og Ferb, som rejste tilbage til år 
nul, og hvor deres eventyr blev relateret til historier on Jesus. Jeg tror der var ca 20 patruljer. 
 
Bæverne 

1. plads   De flyvende næbdyr – Søften 
2. plads   Bæverne – Veng 
3. plads  Næbdyret Perry – Gjern 

Ulvene 
1. plads  Bøflerne – Hammel 
2. plads  De syltede søpølser – Herskind 
3. plads  Sneuglerne – Thorsø 

 
Vi skal have lavet plader til vandrestanderne – Michael laver plader og sender dem ud til grupperne, 
 

Gruppeledelses konference  
DTC er tilmeldt næste weekend, men det ser ikke ud som om der er deltagere fra Gudenå distrikt. 
 

Paradislejren 
Der har været holdt en række møder med bestyrelsen, hvor man er ved at lave generationsskifte. Der bliver 
nok tale om et tværkorpsligt samarbejde omkring lejren. Kaj fra Silkeborg er med til møderne. 
 

Moselund 
Jeg har talt med Henrik Holm, tidligere spejderleder fra Hadsten. Han vil gerne være med, men jeg er lidt i 
tvivl om, hvorvidt de har fået kontaktet hinanden? 
 

Roland 2 for voksne 
Annika fortæller at det er gået godt, og at vi har søgt om at gentage næste år. Vi havde to føl med. 
 

2 Siden sidst 
 

Referat fra sidste stabsmøde 
Opfølgning på punkter 
 Indkøb materialer – OK, Michael har indkøbt 
 Indkøb af projektor – OK, Michael har indkøbt 
 

Referat fra Distriktsrådsmøde i marts 
 Definitioner i forbindelse med tilskud til kurser 
 



 
 
3 Landsmøde 
Hvordan understøtter vi vores grupper i forhold til deltagelse i landsmøde 
 
Vi skal have fundet gode HB kandidater, hvordan gør vi det, vi har fået et forslag som vi skal kigge på. 
Vi har indstillet Morten Junget, som bor i Silkeborg. 
 
Hvordan får vi debatteret punkter til landsmøde – Michael og Anne-Sofie laver landsmødeoplæg til 
lederforum 
 
Vi skal have fundet 2 deltagere til landsmøde 
Vi skal have defineret ikke leder begrebet i forhold til en ikke leder deltager – Ole laver oplæg til næste 
møde 

4 Økonomi 
Tilskud uddannelse, er der kommet noget? Ingen nye ansøgninger PT 
Vi har behandlet de indsendte ansøgninger og har bevilliget tilskud. 

5 Gruppeundersøgelse 
Michael har fået 3 svar ind til videre. 

6 Årsplan / årshjul 
Stabsmøder 
Nyhedsbreve, Moselund hjælp, PL/PA 
Sommergruppemøde?? – Forberede landsmøde, Lystrup Uganda projekt, Godt samvær, hvordan passer vi 
på hinanden, Vi har indbudt til lederforum – sommergruppemøde på Julsøgården den 30/8 
Distriktsråd til oktober – Tid og dagsorden sættes på næste stabsmøde. 

7 Kommunikation / Facebook 
Jeg vil gerne kunne ligge noget på facebook, det vil jeg gerne lære 

8 Eventuelt 
Per: Kørselstakster, afregning af kørsel, Michael har efterfølgende lavet et ark til afregning af kørsel 

9 Datoer 
22/8 Stabsmøde i Ødum, hos Ole 
30/8 Lederforum – Sommergruppemøde – Julsøgården – hvem skal med? 
28-30/9 Landsmøde Gram slot – Hvem skal med – Ole er tilmeldt   
9/10 Netværksmøde kl 18, hvem skal med? 
14/11 Stabsmøde hos Michael 
Xx/2-19 Stabsmøde 
  

Lager 
Andet, på lager (ikke nødvendigvis dagsorden) 



 
 
Væksthorn 
Hvad vil vi  
Stabs præsentation 
Hjemmeside – oprydning? 
Liste over repræsentantskaber fra rådsmøde referat – måske på hjemmesiden under aftaler? 
Kommunikationsplan 


