
Distriktsstabsmøde 9/10-2020 

Vi var ved Kim I Grenå 

 

Deltagere: Ole, Per, Annika, Michael 

Afbud fra Jesper 

 

Ole har været til distrikts netværksmøde. 
 

Her blev der talt om et ny vækst projekt, hvortil man søger frivillige. Der kommer mere ud på 

korpsets nyhedsbrevene om det. 

 

Der er lavet en informationskampagne ”Friluftslivet fortsætter”, som man kan bestille gratis ved 

Print selv. Se mere her 

https://spejdernet.dk/nyheder/materiale-til-kampagnen-friluftslivet-fortsaetter-er-klar/ 

 

Arrangementer 
PL/PA 

Vi diskuterede arrangementet og er enige om, at det aflyses I år. Vi kommer igen næste år. 

 

Kim og Ole har talt om at lave kasserer netværk. Ideen er god, men vi venter til der er mulighed for 

at mødes fysisk igen. 

 

Der afholdes gruppeleder kald og temaaften on lederbrev online (18/11) 

 

Vores trivsel 
Vi talte om vores trivselsrapport I distriktet, og vi kan se, at mange a af vores ledere er forældre, og 

der kunne måske være behov for uddannelse. 

 

Vi talte også om at vi evt kunne arbejde med at komme mere ud lokalt og lave små lokale kurser. 

 

Vi ved jo ikke hvor længe vi vil skulle leve med Corona restriktioner endnu. Der kunne være en 

risiko for, at linien ud ikke kan afvikles som vi plejer. Måske man skal tænke lokalt også der? 

Ideen er givet videre til Annika. 

 

Vi blev enige om, at vi ville arbejde videre med vores trivsel, og Ole sender rapporten til alle I 

staben. 

 

Tilskud til spejdernes lejr 
Det har været et billigt spejderår for Gudenå distrikt. Vi har ikke brugt en masse midler, og vi har 

været heldige, at vi ikke er kommet til at skulle betale for aflyste hytter. Ind til videre har vi kunnet 

flytte vores bookinger. 

Derfor vil vi sikkert komme ud med et godt overskud for 2020, og Per og jeg har diskuteret, 

hvordan vi kan sætte pengene I spil igen I grupperne. 

 

Vores forslag var, at man pr 10 spejdere man tager på spejdernes lejr får et tilskud på 2000 kr så 

man kan få en leder med. Det skal naturligvis bearbejdes til et endeligt forslag, så det skal vi også 

have talt om, Det kunne også være andre forslag 

https://spejdernet.dk/nyheder/materiale-til-kampagnen-friluftslivet-fortsaetter-er-klar/


Vi talte blandt andet om at understøtte noget cirkelarbejde mellem grupperne, hvor man kune gå 

sammen lokale grupper om f.eks lokal ledertræning, og det kunne vi så yde økonomisk støtte til. 

 

Vi tager det op når vi mødes igen I det nye år. 

 

Vi prøvede vores nye kortspil Værdier på spil, Annika vil se om hun kan skaffe nogle sæt som kan 

bruges på vores kurser. 

 

Andre opgaver 
Michael og Annika opdaterer regler for kursus tilskud, så vi får kurserne specifikt nævnt som vi 

besluttede på vores rådsmøde I Marts 

 

Jesper arbejder på at få vores hjemmeside op og køre. 

 

Vi har ikke så mange distriktsmærker igen, så Per undersøger hvor de kan bestilles og får bestilt så 

ageret er godt fyldt op. 

 

Næste møde  

 

Linien ud / lokal ledertræning 

 

Tilskud til Spejdernes lejr? 

 

Opfølgning på mødet den 18/11 om ledersamtaler. 

 

 

 

 

 

 


