
Distriktsstabsmøde online 11/2-2021 kl 19-21 

meet.google.com/dsq-toip-wzz 

Deltagere: alle 

Afbud: Per 

Gennemgang af årshjul og arrangementer 

 Rådsmøde i marts (se længere ende) 

 Husk præmier med til rådsmøde 

 Linien ud Nord, online 

 Linien ud nord bliver online, i alt 10 kurser, ingen grenkurser, første weekend i Marts 6-7 

 Måske nogle af stabsmedlemmerne samme 

 også fælles ting, f.eks lejrbål. Lille betaling pr kursus, ca 100kr 

 Max antal jvf kursusleder  

 Bæver / ulve turnering 8/5 i Bymarken – aflys? 

 Der kommer en online bæver/ulve turnering som vi støtter op om. 

 Ole læser op på konceptet, evt flytte. 

 DM i spejder – online i april 23-25 evt lørdag søndag 

 

 Distriktsturnering ? 

 Evt til efteråret, september / oktober, spørge grupper på rådsmøde i marts 

 Evt kalde det noget andet? 24 timers løb? Evt 24 Silkeborg koncept? 

 Spejder gensyn? Låsby, Veng, Skovby, Stjær?? Andre?? 

 Roland 2 for voksne 

 Er aflyst – besluttet i dag. Alle påskekurser 

 Annika aflyser hytten 

 Vi har udfyldt første halvdel af 2021 tager resten senere 

 9/3 online rådsmøde kl 19.30 

 8/4 Online stabsmøde 19.30 

Gennemgang af samværsregler 

 Samværsreglerne har været i spil i forbindelse med forberedelse af PL/PA 

 Det gav en god snak i staben. Vi har kigget dem igennem og fortsætter uændret. 

 

Rådsmøde i marts – online 

 Dato, 9/3-2021 19.30-21.30 

 Jeg har forhørt mig ved Kaj Jørgensen fra Silkeborg i forhold til et indlæg 

 Sus vil gerne bidrage med er indlæg om projekt for unge med handikap 

 Jeg tænker vi skal lave en netværks aktivitet. Dyr med tre bogstaver. 

file://///lincofood.local/data/user/olep/_Privat/Spejder/meet.google.com/dsq-toip-wzz


 Valg af to revisorer til Julsø gården, Per, Bente? – Ole spørger 

 Repræsentant til Moselund? 

Opgaver 

 Gang i hjemmesiden, hvordan hjælper vi til – Vi er godt på vej 

 Jesper laver en lille guide 

 Regler for tilskud opdateret af Michael + Annika 

 Done 25/10 

 Per distriktsmærker - afventer 

Blandede tanker (ingen beslutninger) 

Tilskud til spejdernes lejr, kan vi finde en model 

Aktiviteter til efteråret, der er gratis? 

Investere i spejderoplevelser? 

Rafter til spejdernes lejr?? 

Der har været vendt forskellige muligheder, men vi er ikke helt enige om, hvordan vi skal 

gøre det 

Konkrete forslag 

Kan Per evt finde kassebeholdning tilbage i tiden 

Vi vil gerne understøtte et fedt arrangement i efteråret hvis vi må med lille betaling 

Vi vil gerne vide fra grupperne, hvordan man evt kan bruge nogle af pengene til godt 

spejderarbejde. 

 Opfølgning på møde vedr ledersamtaler 18/11 

 Meget givende, men svært at komme i gang pga situationen 

 Vil gerne lave ledersamtale, meld gerne ønskedato ind til Ole 

Gudenå distrikts trivslesrapport 

Vi læser i rapporten til vores møde. Vi skal hver især prøve at finde et par punkter, hvor vi mener der er 

noget der er interessant. Ole skriver opgaven i næste indkaldelse og vi returnerer hver et fokus punkt, samt 

et par linier om, hvad der er interessant. Så kigger vi listen igennem sammen på mødet. 

Vi skal have pudset turnuslisten af for distriktsturnering 

Vi skal også have skrevet ned fra år til år hvem der har vundet. 

Distriktsstaben skal evt facilitere, for at der ikke kommer. (på dagsorden når vi kan mødes igen) 

 

Andet 

 

 

Michael Jensen 
19.34 



Bedste juniorpatrulje 2019 Ceres Herskind Bedste spejderpatrulje 2019 Squid ward squad Harlev-Framlev 

Bedste seniorpatrulje 2019 Agureal Hammel  

Jesper Pedersen 
20.15 

- Nyheder: er klar - Kalender: Mangler lidt, men kan godt få indhold - Referater: Manlger - Tekst sider: er klar 

PLAN: 1. Klargøre kalender + referater 2. Flyt til live 3. Guides til indhold 4. Indsæt kalender, nyheder, 

referater, årshjul, aftaler. 

 


