
Distriktsdag søndag den 6/1-2019 i Hadsten spejderhus 
 

Tilstede: Annika, Jesper, Michael, Ann-Sofie og Ole 

Afbud: Per 

Vi hyggede med morgenmad og fik snakket om en hel masse ting. Herudover blev der løst en hel række 

opgaver. Har jeg glemt nogen? 

Samværsregler for distriktet 
Michael har lavet et flot oplæg som blev debatteret. Der blev lavet lidt rettelser og Ann-Sofie for det til 

korrekturlæsning. Når det er rettet til, sender Michael det til Jesper, så han kan lægge det på hjemmesiden 

under aftaler. På distriktsrådsmødet til Marts, vil Michael kort gå det igennem for grupperne. 

Spørgeskema resultat 
Højest scorer PL/PA og vores involvering i korpsets ungdomskurser – her er vi godt med. 

Lederforum, turnering og nyhedsbrev er også vigtige, og der har vi en god plan. 

Grupperne vil gerne have fokus på senior og rover arrangementer, her skal der gøres noget. Moselund vil 

gerne samarbejde om dette, vi prøver at tage fat i seniordelen til distriktsrådsmødet i marts. 

 

Rejse tilskud 
Vi aftalte ændrede ting på sidste stabsmøde, Ole samler sammen og sender ud med referatet. 

Distriktsrådsmøde til marts 
Datoen er fastsat til 25/3, I vores distriktsrådsmøde i Hadsten stod dette 

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 

Jeg kontakter derfor ikke Timo i Låsby, som vi talte om. 

  

 

Nyhedsbrev 
Indbydelse til distriktsrådsmøde + senior samling i Hammel 

Linien ud 

Afregning af kursustilskud 



Samværsregler for distriktsarrangementer 

Roland for voksne, når Jesper har lavet ny hjemmeside til Roland for voksne 

Jobopslag fra Michael til PL/PA 

 

 

Indbydelse til rådsmøde 

 Velkommen og sidste nyt 

  Distriktets årshjul 

  Linien ud er klar til tilmelding 

  Nyt fra Paradislejren ved Kaj 

  Print selv løsning – demo ved Ole 

  Økonomi 

Regnskab for 2018  

Evaluering af kursustilskud 

 Oplæg til distriktssommerlejr 

 Disvisionsturnering 

 Gode ideer fra grupperne til lederforum 

 Eventuelt 

 

Ander punkter som vi har på lager til en anden gang 
 

Hjemmeside 
1- Guide + login til stabsmedlemmer (nuværende side) så vi kan lave lidt indhold 

2- Nyt nyheds stream, blog indlæg, nyhed på facebook og opsamling i nyhedsbrev 

Strategi for sociale medier 

Mere statistik over vores kommunikation 

Web, facebook og nyhedsbrev, fremlæggelse heraf og prioritering 

Ny hjemmeside med domæne og server 

gudenaadistrikt.dk er ledigt 

giver mulighed for officielle mails f.eks. DTC@gudenaadistrikt.dk, som kan forwardes 



 

Rover / unge 
Ungdomskurser 

Senior + rover arrangementer / arbejde 

Rover samarbejde 

Unge inddragelse 

 

Grej 
Grejbank? Materialeliste ? 

 

Forum 
Leder forum 

 

Leder udvikling 
Kompetence udvikling af ledere / lederuddannelse 

Forum for gren / enhedsledere 

Få flere af distriktets ledere på kursus 

Distriktslejr 2020 
 

Instruktør 
Instruktør liste med kompetencer / mulige stabsmedlemmer til afholdelse af kurser 

Uddannelse af instruktører / instruktør udvikling 

Instruktør grej 

Instruktør vest (stab+instruktører) 

 

Medlemssystemet 
arrangement del Ole + Michael 

Årshjul 

 


