
Distriktsdag 1/5-2020 Hadsten 

Tilstede Michael, Jesper, Annika, Ole 

Afbud: Per, Barsel: Ann-Sofie 

Året der gik 
Michael: PL/PA kursus ny kursusleder fungerer fint, delt mellem Josefine og Anders. De tager tørnen 

igen næste år. Holdt en træningsdag før kurset, det var de rigtigt glade for. 

Michael har flyttet depot til Silkeborg, Alderslyst, vi skal lige have en endelig aftale med Ulla. 

Godt med startmøse, til andre møder har M haft andet at se til. 

Jesper: Roland 2 for voksne I påsken. Vi holder det 3.  I 2020, og så skal vi evaluere. Har købt et nyt 

domæne til os, men vi burger den kun til til mail lige nu. Måske en plan for 2020. 

Ole: Hjælp fra staben til lidt mere struktur. Måske mere deltagelse I Distriktskonference og netværk. 

Det er vanskeligt pga mange belagte weekender. 

Annika: Er blevet spurgt om at lave en ny mål og ramme beskrivelse for Roland 2 for voksne. Hvad 

har vi som instruktører, måske man skal starte et Roland for unge? Annika kan godt lide at være DTU 

men det giver mange gode opgaver. Godt med DTU netværk landsdækkende på Houens Odde 2 

gange om året. Har lavet Roland 2 for Voksne.   

Hvad skal vi gøre mere af I 2020 
Fastlægge kalender bedre, det er bedre med konkrete datoer. 

Ole har nu adgang til hjemmesiden 

Ole skal spørge om vi må bruge mails til nyhedsbrev, medlemsservic. Skal vi spørge rådsmødet om vi 

må kommunikere til seniorspejdere? Diskutere på rådsmøde. 

Ikke nogen umiddelbar plan for hjemmeside. 

Oprydning I dropbox. 

Arrangements til Michael 

Godt med et startmøde I Januar 

Rådsmøde I marts 
Dato : Mandag den 9/3 

Sted:  Them? Kenneth? 

Tema: Distriktslejr 

Valg jvf dagsorden Se slagplan under 2018, Michael sender link 

Kandidater: Jesper ok, Michael ok, Ann-Sofie, Michael, Ole ok , Per – Ole kontakter 

Kim, Ole finder ud af om Kim vil være netværks coordinator. 

 



Årsplan 
Idag 

Planlægge distriktssommerlejr 5/2 (2 fra hver deltagende gruppe) 

Distriktsråd 9/3 

Linien ud 

Annika har lavet plan 

Planlægning af distriktslejr 
Vi har lagt møder I kalenderen 

Vi har fundet dagsprogram 

Rejsetilskud 
Vi tildeler Gustav et tilskud på 1600 kr 

Uddannelse 
Vi jar talt om Roland 2 for voksne 

Planen er at vi holder et ungdomskursus I 2021 evt sammen med et for voksne hvis der kan findes 

stab. 

Distriktskonference 
I Humlemosen, ikke muligt for Michael, Jesper og Annika. 

DTC netværk 
Michael og Jesper er med I Januar, evt Annika I August 

Samværsregler 
Michael opdaterer mindre design rettelse, ellers OK 

Distriktsklan 
Medlemmer kan noteres ind, og kontingentet er fastsat til 500 kr om året. 

 

Vi skal have præciseret reglerne vedr kursustilskud 

Vi skal have navngivet kurser 

Roland 1+2, PL / PA gudenå, Diamant, Annika laver en liste. 

Vi har overvejet at grupperne sender deltagere til gruppeledelseskonferencen får 1000 kr I tilskud pr 

gruppe, samt 300 kr pr deltager til landsmøde, det tager vi på stabsmøde. Det skal ikke på 

distriktsmøde, det tager vi på et stabsmøde  

Vi vil gerne være to medlemmer mere. Vi vil maksimalt være 8 medlemmer. Incl kasserer. 



 


