
Stabsmøde 14.11.18 

Tilstede er: Jesper, Annika, Per, Michael og Ole 

Referent: Ann-Sofie 

 

Stabsmøde 22/8 – gennemgang af referat. 

Ingen kommentarer til dette, udover Ole skal huske at skrive til ham der har fået bevilget rejsetilskud til tur 

til USA.Ole: Done 1/1-2019 

 

Distriktrådsmøde 30/10 – gennemgang af referat.  

26/11 er der medlemssystem- og kassereraften i Harlev – dette skal meldes ud.  

Ole skal prøve at finde Ulveleder fra Veng ang. facebookgruppe. / Ole: Jeg har fundet gruppen, men den 

relaterede kun til det enkelte arrangement.  

Rejsetilskud:  

Staben skal modtage en ansøgning senest en måned inden afrejse.  

Vi forbeholder os retten til af give afslag til grupperejser.  

Ændre i teksten således at ”tilskuddet kan udgøre op til 20% af rejsens pris, dog max. 2000 kr.” så vi fx ikke 

skal betale 2000 kr. til en tur til spejderrejser.  

 

Kursustilskud: 

Per vil gerne have fakturaen med vedhæftede bilag, og så skal de skrive fx ”4 mand til Linien ud”. Der er 

ikke noget tidspunkt hvor det skal komme. Per laver en beskrivelse af proceduren, som kan diskuteres 

26/11. 

 

Informationsflow:  

Der ønskes en ny hjemmeside, hvor man løbende kan opdatere denne med informationer og 

medlemmerne ikke drukner i mails.  Der skal være begrænset mængde mail fra distriktet.  

 

Samværsregler: 

Der skal laves regler for dette i distriktet. Måske der skal laves en pjece til dem der skal lave 

distriktsarrangmenter, med nogle rammer og diskussion punkter. Annika, Michael og Ann-Sofie mødes og 

laver et udkast.  

 

Kalender: 

Der søges en til 26/3 til Netværksmøde i Viborg, til at deltage sammen med Ole. 

6-7/4 – distriktskonference på Odden, obs på dette. 

 

Resume fra spørgeskema: 

PL/PL + ungdomskurser 

Senior arrangementer – kontakt til seniorlederne direkte og inviter spejderne til et møde og høre dem 



hvad de har lyst til. Brainstorm på hvad der skulle få dem til at deltage. Vi skal sørge for at lægge det op på 

facebook og på instagram for at nå de unge.  

Rover arrangementer 

Turneringer 

Kommunikation fra distriktet 

Stabsarbejdet:  

Der tales om hvordan vi kunne ønske at organisere arbejdet i distriktstaben, måske vi skal være 2 mere. 

Man kunne lave nogle styregrupper med ansvarsområder (fx, ulve, junior, distriktsturnering eller lignende) 

hvor man så én gang om året kunne holde et stort møde. Det er lettere at finde folk til konkret beskrevne 

opgaver eller en begrænset tidsramme.  

 

Stabens drømme:  

- Fokus på uddannelse af instruktører og klargøring til stab, træningsprogram til instruktører/andre roller - 

talentudvikling. En kvalitetssikring for fremtiden.  

- At distriktet kan udbyde 2 ungdomskurser om året. 

- Fokus på fastholdelse af senior-segmentet.  

- Gruppeleder møde.  

- Fokus på netværk/inspiration til grene 

 

Vi vil: 

- tage en dag hvor vi kigger på hvad vi vil/ønsker på individuelt plan i staben og på distriktsplan og få 

afdækket hvad vi eventuelt mangler i staben. 

- søndag d. 6/1 19 fra 10-15, fx v. Fønix eller Låsby. Vi skal hver sende 3 ting som vi gerne vil have at vi når 

at tale om på den dag, disse skal være hos Ole senest 31/12. 

Eventuelt: 

PL/PA 2019 – Michael er ikke kursusleder næste år. Han vil gerne være mentor for den næste kursusleder. 

Staben vurderer at vi booker hytten der blev brugt i år til kurset næste år, således at vi har den på hånden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


