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Tilstede: Distriktet: Ole P. (DTC), Annika P. (DTU), Michael J., Jesper P. (Referent) 

Repræsentanter fra grupperne: Hadsten, Harlev, Framlev, Herskind, Them, Hammel, Stilling, 

Veng, Fårvang, Søften, Silkeborg 

Dagsorden 

1. Opstart med Spejdersangen, ved Ole 

 

2. Forrygende landsmøde, lidt nyt derfra, ved Ole 

a. 16 afsted fra Gudenå Distrikt. God energi. Mange unge deltagere. Gode debatter. Lagt vægt 

på samværsregler. Der kommer ny version af bogen ”Spejderliv”. 

b. Der blev blandt andet vedtaget: 

i. Samarbejde med Semerkand Ungdom. 

ii. Leder hos KFUM-Spejderne behøver ikke at være medlem af Den Danske 

Folkekirke. Mere vægt på ledersamtaler (nyt materiale kommer). 

iii. Nye betegnelser for gruppeledelsen. F.eks. hedder ”Gupperådet” nu ”Bestyrelsen”. 

Læs mere: https://spejdernet.dk/nyhed/hoejdepunkter-fra-kfum-spejdernes-landsmoede/  
 

3.  Samværsregler skal på plads inden nytår, ved Ole 

a. Enkelte af de fremmødte grupper har lavet samværsregler. Distriktet opfordrer på det 

kraftigste at få dem lavet inden nytår, som korpset foreskriver.  Det er vigtig både for at 

beskytte de unge og gruppens ledelse. 

b. Samværsregler skal vendes hvert år og bliver en del af medlemssystemt, hvor det skal 

tjekkes af, at man har gennemgået og snakket samværsregler på fod med f.eks. regnskab. 

c. Det opfordres til at have samværsreglerne synligt i spejderhuset, så de kan fremvises til nye 

ledere og forældre, der spørge ind til dem.  

d. Samværsreglerne er Bestyrelsens (Grupperådets) ansvar. 

Læs mere: https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/overgreb-mod-boern/samvaersregler/  

4.  Medlemsopgørelse – styr på data i medlemssystemet, ved Ole 

a. Distriktet opfordrer til at grupperne får afmeldt afmeldte spejdere i medlemssystemet. 

b. Ligeledes at gruppernes ledere skal følge op på spejdere der ikke møder op til møderne 

længere. 

 

5. Distiktets spørgeskema undersøgelse, ved Michael 

a. Distriktet udsendte gruppeundersøgelse i april 2018. 6 Grupper har svaret tilbage, vi 

mangler stadig svar fra 10 grupper. Distriktet håber de manglende grupper vil indsende 

deres svar hurtigst muligt, da vi skal bruge undersøgelsen til at fokusere vores arbejde i 

distriktet. 

b. Indtil videre har følgende punkter scoret højt: Distriktslejr, Senior/rover-arrangementer, 

lederudvikling, nyhedsbrev, Turneringer (både for bæver-ulve og junior, spejder, senior),  

ungdomskurser, PL/PA. 

Find den blanke undersøgelse her: 
Word-fil: http://gudenaa.kfumspejderne.dk/wp-content/uploads/2018/04/Spoergeskema-til-ledermoede-start-

https://spejdernet.dk/nyhed/hoejdepunkter-fra-kfum-spejdernes-landsmoede/
https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/overgreb-mod-boern/samvaersregler/
http://gudenaa.kfumspejderne.dk/wp-content/uploads/2018/04/Spoergeskema-til-ledermoede-start-2018.docx
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2018.docx  

PDF-fil: http://gudenaa.kfumspejderne.dk/wp-content/uploads/2018/04/Spoergeskema-til-ledermoede-start-2018.pdf  

6. Distriktsturnering, ved Ole 

Evaluering of fastsætte dato for ny turnering.  Silkeborg, Them, Ans og Gjern står for tur. 

a. Silkeborg, Them og Ans står for at planlægning og afholdelse. Herunder også fastlæggelse 

af dato. (Gjern har meldt ud, at de ikke føler der er nok ressourcer i gruppen, grundet 

husbyg) 

b. DTC undersøger med Moselund Spejdercenter, hvilken datoer der er ledige.  Efterfølgende 

har vi booket Moselund den 25-26/5-2019. 

c. Julie fra Silkeborg byder ud og sætter gang i samarbejdet mellem grupperne, samt finder 

Silkeborgs stab i december. 

Drejebog for distriktsturneringer: http://gudenaa.kfumspejderne.dk/aftaler/  

7. Vi synger en efterårs sang, ved Ole 

Nu falmer skoven trindt om land 

 

8. Skal vi på distriktslejr? Hvis ja, i 2020 eller 2021, ved Ole 

a. Gudenå Distrikt opfordre til samarbejde og opbakning fra/mellem grupperne. Ligeledes 

opfordres der til, at grupperne kontakter senior/rover, som ikke har faste pligter i gruppen, 

omkring planlæggelse og afholdelse af lejren. 

b. Johannes fra Marselisborg Distrikt har spurgt DTC, hvorvidt distriktet kunne have interesse i 

en fælles distriktslejr på Moselund Spejdercenter sommeren 2021. Hertil blev følgende 

tanker vendt fra grupperne: Dette kunne godt give pladsmangel og sværheden ved at 

fastlåse sommerferie 2 år i træk for arbejdstager (grundet Spejdernes Lejr 2022) 

c. Der blev stemt mellem at holde distriktslejr 2020 eller 2021 mellem de fremmødte grupper. 

7 grupper stemte for 2020. 3 grupper stemte for 2021. 

d. Imellem grupperne blev uge 27 i 2020 valgt som tidspunkt for distriktslejren. DTC tager fat i 

Moselund Spejdercenter. Efter mødet er Moselund booket til lejr i 2020 med mulighed for 

forlejr fra torsdag ugen før. 

 

9. Fastsætte dato og tid til distriktsråd i marts, ved Ole 

a. Distriktsrådet valgte mandag d. 25. marts 2019 til næste distriktsrådsmøde. 

b. Hammel Gruppe har meldt sig som vært. Mere information følger i senere invitation. 

 

10. Skal vi lave kasserer netværks møde, ved Ole 

Medlemssystem, indmeldelse, kontingent, arrangement 

a. Flere grupper var interesseret i at have netværksmøde (lederforum) for kassere og andre 

interesseret i medlemsservice. 

b. Distriktet invitere til netværksmøde i Herlev omkring medlemsservice i Harlev. Flere ønsker 

dette snart gerne inden årsopgørelsen for grupperne. 

c. Flere nævnte også facebookgruppen ”Medlemsservice bruger til bruger”, hvor man kan få 

hjælp af andre. Linket følger herunder: 

Facebookgruppe ”Medlemsservice bruger til bruger”: https://www.facebook.com/groups/1784467601766709/ 

http://gudenaa.kfumspejderne.dk/wp-content/uploads/2018/04/Spoergeskema-til-ledermoede-start-2018.docx
http://gudenaa.kfumspejderne.dk/wp-content/uploads/2018/04/Spoergeskema-til-ledermoede-start-2018.pdf
http://gudenaa.kfumspejderne.dk/aftaler/
https://www.facebook.com/groups/1784467601766709/
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Efterfølgende har der været holdt kasserer og medlems aften i Haarlev den 26/11, vi var en ti stykker, 

der dykkede ned i henholdsvis medlemssystem og kasserer udfordringer. Generelt var folk positivt 

stemt og der var gode tips og inspiration med hjem, og ikke mindst godt netværk. 

11. Bordet rundt, hvis vi får tid, ved Ole 

Emner Kontingent, Hjemmeside og mødedag for distriktsmøder 

Evt gode steder, hvor vi kan mødes 

a. DTC informerede om at nyhedsbrevet nu sender til en opdateret liste trukket fra 

Medlemsservice, så det kommer ud til at alle ledere og spejdere over 18 år i Distriktet. 

b. DTC opfordre til at bruge elektronisk tilmelding igennem medlemsservice på gruppernes 

hjemmeside. 

c. DTC gennemgik gruppernes oplysninger vi har på hjemmesiden i forhold til 

hjemmesidelinks og fik noteret hvad der skal rettes. 

d. Det er bestemt at det er gruppeledernes ansvar, at kontaktinformation på gruppen er 

korrekt i medlemssystemet og DTC må gerne kontakte gruppeleder, hvis oplysningerne ikke 

stemmer. 

 

12. Eventuelt 

a. Hvad sker der i grupperne / Sparing, bordet rundt 

i. Gudenå Distrikt: 

1. PL/PA nyt sted i år. Omkring 50% nye i stab. Bruger PL/PA til leder og 

instruktør udvikling i distriktet. Vil gerne sigte efter at afholde modul 4 

hvert 2. år, da der ellers ikke er nok deltager. 

2. DTC har været på kursus i grafisk facilitering og opfordre andre til dette 

kursus. 

3. Roland 2 for voksne til påsken 2019. Sidst var ingen med fra Gudenå 

Distrikt. Vi opfordre til at grupperne sender deres ledere afsted, da det er 

god lederudvikling. Alle over 18 år kan deltage lige meget hvor meget 

erfaring man har indenfor spejderverden.  

ii. Hadsten: 

1. 100 medlemmer. Har ledere. Gruppen er velfungerende, men det kan være 

svært at få de unge ud af postnummeret. 

iii. Harlev-Framlev: 

1. Sort tilbygning. Skal finde kr. 3.250.000 ,-. Gruppen skal stille med et større 

beløb for at få tilskud af Aarhus Kommune. Har fundraiser som hjælper 

med oplæg m.m. 

2. Regner med at kunne bygge i 2020 og at have byggeriet klart 2021. 

3. Det går godt, men de har svært ved at få bævere for tiden. 

iv. Herskind: 

1. Prøver med mere forældreinddragelse i spejderarbejdet. 

2. Har forespørgelse fra tropsspejder om, at gå en fælles hike på 100 km. 

(Fårvang melder ind at de har rovere, der kunne være interesseret). 

Distriktet har nu delt en facebookgruppe, som vil være talerør for dette. 
Link: https://www.facebook.com/groups/538921356534545/  

v. Them: 

1. Det går godt, men de kæmper lidt med Silkeborg Kommune, da de ikke har 

nogen udearealer og ønsker dette og evt. nye lokaler. 

https://www.facebook.com/groups/538921356534545/
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2. Tværkorpsligt samarbejde i forhold til Paradislejren der skal overtages. 

vi. Hammel: 

1. Pr. 1. januar ejer de hytte med DDS-Spejderne. De danner selvejende 

institution. Stor ros til korpset advokat, som taler et sprog der er til at 

forstå. 

2. Går godt med spejderarbejdet. 

vii. Stilling:  

1. Udfordret af mangel på kontingent opkrævning grundet manglede kasser. 

Regnskab fra sidste år skal færdiggøres. 

2. Mangler leder. Laver lederhvervning evt. betalt. 

3. Økonomisk ser det godt ud. Solgt mindre spejderhus, der ikke blev brugt. 

4. De har delt posterne op i grupperådet, så opgaverne er delt mere ud. 

viii. Veng: 

1. 43 børn og 7-8 ledere 

2. Har fået bygget bålhus med 3 shelters fra fonds midler. Opfordre andre til 

at søge større projekter, når der skal søges midler. 

ix. Fårvang: 

1. Mistede lidt medlemmer da der skulle betales kontingent. 

2. Mistede to ledere, men kunne klare det ved at lave en rokade med en 

forældre og en leder. 

3. Økonomisk går det godt. Har solgt lidt jord ned mod Gudenåen. 

x. Søften: 

1. Det går godt, har dog oplevet et dyk ved bæverne. 

2. 130 afsted på gruppeweekend. 

3. Skal til Schweiz til sommer med gruppens junior og opefter. Der er 80 

tilmeldt nu her. 

4. Har fået ny gruppeleder, hvor posten er delt i 2. 

xi. Silkeborg: 

1. Har Jubilæum i 2020. 

2. De oplevede tilbagegang i medlemsantal ved oprydning i 

medlemssystemet. Oplever fremgang nu. 

3. Har fokus på lederhvervning  

4. Fund-afdelingen lukkede i et år og åbnede igen med familiespejder. 

5. Afholder 24 Silkeborg, som er et tværkorpsligt løb. Der er deltagere fra hele 

landet. Distriktet har sendt invitation på facebook og den findes også 

følgende link: http://www.24silkeborg.dk/forsiden  

 

b. Dokumentation på at søge kursustilskud 

i. Der påpeges at Distriktsstaben havde sagt de ville sende en dokumentation på 

hvordan man søger kursustilskud i forhold til, hvad der blev vedtaget ved sidste 

distriktsrådsmøde. 

ii. Distriktet vil tage dette op til næste distriktsmøde d. 14/11 2018 og sender herefter 

noget ud til grupperne. 

iii. Å mødet den 26/11 blev det taget op, og Per vil leve en vejledning sem sendes til 

kassererne. 

c. ”Syng med aften”, ved Ole 

http://www.24silkeborg.dk/forsiden
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i. DTC spørger om nogen kunne være interesseret i aften arrangement, hvor der 

synges og om nogen kender et sted og en person der kan spille et klaver. 

ii. Framlev Sognehus bliver meldt som et muligt sted. 

iii. Efterfølgende har der vist sig en mulighed for en aften sammen med Marselis den 

13/12, mere i nyhedsbrev. 


