
Distriktsstabsmøde 26/6 hos Annika kl 19.30 

Afbud fra Per og Ann-Sofie 

 

Siden sidst 
Ann-Sofie er gravid og skal på barsel efter ferien, hun er også blevet gift. 

Jesper har købt domæne og lavet alle mail 

Ole har været til Naturhus Gjern bakker til indvielse.  

 

Rejsetilskud 
Maja fra Herskind skal på udveksling i Australien, hun søger støtte til biletten der koster 13000 kr 

Vi har besluttet os for at støtte med 2000 kr 

 

Evaluering Distriktsturnering 
Vi skal facilitere første møde men ikke tager over, vis samværsregler og drejebog. Vi tager fat i grupperne 

sidst i året, så de kan lave et oplæg til distriktsråd i Marts. 

Standere og plader, Ole sender liste over vindere/grupper til Michael 

Har modtaget evaliuering fra Kim i Stilling, vi har læst evalueringen og vi faciliterer et start møde for 

grupperne. 

Roland 2 for voksne 
Afholdt i påsken med 17 deltagere. Der bliver et underskud på ca 7-8000. Lene vil ikke længere være 

kursusleder. I år var der rigtig god feedback, og man har lært rigtigt meget siden sidste gang. Annika har 

indgivet ansøgning om Roland 2 for voksne til 2020 og er ved at kigge på steder. Vi må se om vi bliver 

godkendt. Vi budgetterer ned fra 32 til 25. 

Annika tager på landstræf og reklamerer for Roland 1,2 og Gilwell 

Senior samling hammel 
Lille deltagelse fra to grupper 3+4 fra Hammel (arrangør) flere siger det er en god ide, men vi skal nok lave 

det i forbindelse med noget andet 

 

Kurser 
PL/PA har vi en kursusleder? 

Anders fra Foldby og (Ole) er kursusleder, han tager opgaven og er ved at lave en stab. Michael er coach og 

teknisk hjælper.  



Linien ud 
Der er hanket op og fordelt opgaver 28/2 til 1/3 

Ungdomskursus i efterårsferien i 2021 
Annika arbejder med ideen og lægger følere ud on vi kan få samlet en stab 

Distriktsklan 
S.P.Q.R 

Klanen har lavet et forslag om at blive distriktsklan, men det er nok i virkeligheden ikke det de ønsker, idet 

de ikke vil være en åben klan for alle i Gudenå distrikt. Ole undersøger sammen med Per 

 

Gruppeleder aften efter ferien 
 

 

Distriktssommerlejr 
Gruppernes lejr man er med til at udvikle lejren 

Lejr lørdag til lørdag, forpioner fra Torsdag 

Hvad skal der laves på forpioner 

Husk at slå græs 

Hvad forventer vi af moselund 

Arbejdsdag inden 

Lillelejer tirsdag 10 til torsdag 

Fælles spisning / lejrbål onsdag aften 

Besøgsdag for familiespejd onsdag 

Hvad skal det koste 

Idegenerering meld navne ind fra grupperne. 

Hver gruppe: Kontakt person Lillelejr 

Skal udvalg: Forplejning, teknik brand el, køl, lejrplads, logistik, parkering, samarit 

Aktivitet, fællesdag onsdag eftermiddag / aften, forkyndelse, lejrbål 3 stk 

Mosfolk koordinator 

Lederforum 3/9 i Låsby 
Indbydelse 



Program, rejse USA 

Future leaders? Ikke nu 

Indbyd mosmænd til lederforum 

4 arbejdsstationer 

 Mini lejr 

 Program 

 Aktiviteter 

 Opgaver og poster, teknik og forplejning 

Kasserer – Per 

Brandvagt 

Job koordinator 

Nyhedsbrev 
Landstræf 27-29 september 

Lederforum 3/9 

PL PA dato 1-3 nov Ryekol 

Samvær 

GL ? 

Jota joti 

 


