
Distriktsstabsmøde 22/8 kl 19.30 
Vi mødes hos Ole, Oluf Ringsvej 14, Ødum (Hadsten) 

 

Sidste referat 
Gennemgået 

Rejsetilskud 
Jeg har givet et afslag som vi skal have kigget på, han var ikke helt tilfreds 

Der er ikke nogen der er berettiget, er du berettiget, kan du søge, men du kan ikke forvente et tilskud. 

Vi svarer Christian at han får tilskud, men han får at vide, at der ikke er tale om automatik. 

På næste stabsmøde vurderer vi om reglerne skal laves om. 

 Ansøgning mindst en måned inden afrejsedato 

 Ved flere deltagere på samme rejse er det ikke sikkert at alle får et tilskud 

 Vi har altid retten til at give afslag 

 Individuelle rejser prioriteres frem for gruppe rejser 

 Skal vi give max tilskud? Måske mere end 2000 

Herudover nogle nye 

 Herskind bevilliget 2000 – Ole sender mail 

Lederforum – Sommergruppemøde 30/8 
Julsøgården er booket – kan vi mødes 17.30 

Vi skal have lavet noget mad – forslag: Tortillias med forskelligt fuld, der skal være nemt og hurtigt (30min)  

Vi mangler også en kagebager – Anne-Sofie? 

Det ser ikke ud somom der kommer en masse. hvad gør vi ved det? Ole sender en reminder ud, Jesper 

highlighter på facebook 

Lystrup er klar(de laver kaffe), Morten (HB) kommer og Jacob er klar med oplæg 

Er vi på plads med oplæg vedr landsmøde? 

Vi skal gøre pænt rent efter os, der er udlejet til bryllup dagen efter. 

Landsmøde 
Ole er tilmeldt, Michael og Anne-Sofie kan ikke være med, er der andre? 

Annika ser om hun ikke kan være med, info til Ole 

Vi skal have fundet en over 15 årig ikke leder som distriktet sender på landsmøde 



Forslag til formulering af ikke leder. 

Der har på distriktsrådet været debatteret begrebet ”ikke leder”. Distriktsstaben indstiller til, at der vælges 

en person som ikke hjælper i en enhed på ugentlig basis, men vil i øvrigt overlade til gruppelederen at 

foretage denne vurdering. 

Jeg har ikke fået forslag ud over det ene, som vi har haft et stykke tid, Jeg ved ikke om vi skal gøre en masse 

ud af det, sidste tilmelding til landsmøde er den 1/9. 

Vi har valgt ikke at gøre mere i den sag, og vi melder Simon til, hvis han stadigvæk er interesseret. 

Gruppeundersøgelse 
Gennemgang af svar, hvordan får vi de sidste? 

Vi sætter det i nyhedsbrevet og Ole sender direkte til de 11 gruppeledere der mangler. 

PL/PA 
Indbydelse til nyhedsbrev 

Michael:Vi har møde på tirsdag d. 28/8 - og snarst der efter skal jeg nok få bikset en indbydelse sammen. 

Netværksmøde 9/10-18 
Der skal en mere med ud over Ole, Michael skal arbejde 

Annika giver besked når vagtplan er kendt. Jesper ?? 

Distriktsrådsmøde 
I oktober vi booker sognegården i Hadsten sidst i oktober (onsdag den 31/10)?? 

Dagsorden ? 

Det digitale aftryk, status på hjemmeside og link til grupperne 

Hvad betaler de forskellige grupper i kontingent? 

Beslutning om distriktslejr – hvad skal det være, workshop 

Roland 2 for voksne 
Vi har fået godkendt vores kursus, så vi går efter at afholde kurset. 

Vi booker hytten.  

Nyhedsbrev 
PL/PA 

Distrikts rådsmøde 

Jota Joti 

Roland 2 for voksne – påske 2019 



Nytårslejr?? – Esther?? 

Næste møde 
Onsdag 14/11 kl 1930? hos Michael – adresse? 

Kirkebakken 11, 8620 Kjellerup - der er parkeringsplads over for v. kirken og til venstre for huset - der er 

parkerings forbudt på vejen, og indkørslen er ikke for stor. 

Skal vi mødes før og spise sammen ?? – Michael, evt sammenskud?? 

 Fremtidsplaner og årshjul for staben – hvor vil vi gerne hen? 

 Spørgeskemaer 

 Revidere regler for rejsetilskud. 


