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Referat af Distriktsmøde den 9. marts 2020 
 
Tilstede: 
Distriktsstaben: Ole (DTC), Per (DT-kasserer), Annika (DTU), Jesper (DTA) 
Veng gruppe: Jørgen, Kirsten 
Stilling gruppe: Anne Mette, Kim 
Hammel gruppe: Rikke, Jens 
Herskind gruppe: Jacob 
Them gruppe: Kenneth 
Silkeborg gruppe: Julie 
Hadsten gruppe: Jannie 
Søften gruppe: Bruno 
Endvidere deltog: Jimmie, Moselund Spejdercenter 
 
Program: 

- 19:30: Velkomst og spejdersang 
- 19:45: Mødedagsorden efter KFUM-spejdernes vedtægter §30 
- 20:45: Kaffepause 
- 21:00: Oplæg om vigtigheden af brug af netværk 

Distriktslejr nyheder, status på forhåndstilmelding som afleveres til DTC den 
1/3 2020 

- 21:20: Afslutning 
- 21:30: Tak for denne gang 

 
Referat: 

1. Opstart v/Ole 
a. Kort gennemgang af dagsordenen. 
b. Valg af referent. Annika Poulsen valgt. 
c. Valg af dirigent. Kenneth Bacci valgt. 
d. Kenneth konstaterer, at dagsordenen følger korpsets vedtægter §30. 

 
2. Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år v/Ole 

a. Gennem de seneste 2 år har der været en fast besætning i distriktsstaben. 
Ann-Sofie har været på barsel, men ellers har distriktsstaben været fuldtallig. 

b. Spørgeskemaundersøgelse: i starten af perioden udsendte distriktsstaben et 
spørgeskema til alle grupper. I spørgeskemaet skulle grupperne tilkendegive, 
hvad de havde af ønsker ift. distriktsstabens fremtidige arbejdsopgaver. 
Grupperne vægtede især distriktsturnering samt uddannelse højt. 

c. I 2018 blev der afholdt distriktsturnering på Moselund Spejdercenter, 
Lederforum med fokus på børneattester samt Landsmøde på Gram Slot. 
Desuden blev der afholdt et kasserer-netværksmøde i Harlev-Framlev samt et 
gruppeleder-netværksmøde, hvor 6 grupper var repræsenteret.  

d. I 2019 blev distriktsturneringen for bæver/ulve desværre aflyst. 
Distriktsturneringen for de store spejdere blev dog afholdt med succes. Der 
var Landstræf på Gram Slot med fin deltagelse fra Gudenå Distrikt. 
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e. PL/PA: de seneste to år er PL/PA blevet afholdt i Ryekol Spejderhytte. I 2020 
vender PL/PA tilbage til Paradislejren. Michael har gennem længere tid stået i 
spidsen for PL/PA som kursusleder, men sidste år gav han posten videre til 
Anders, som også skal være kursusleder for PL/PA i år. 

f. Roland 2 for Voksne: er fortsat et relativt nyt projekt, som kun er blevet afholdt 
i 2018 og 2019. Kurset har haft stor succes, dog har der ikke været deltagelse 
af spejdere/ledere fra Gudenå Distrikt. Roland 2 for Voksne afholdes for 3. 
gang i påsken 2020. 

g. Distriktsstaben har prioriteret de halvårlige netværksmøder med DTC’erne fra 
Midtjylland. 

h. Depotet er blevet flyttet, men er fortsat i Silkeborg. 
i. Juulsøgården har det godt. 
j. Moselund Spejdercenter: der har været afholdt flere møder med kommunen 

samt lokale fonde, som gerne vil støtte projektet. Dog skal der fortsat søges 
midler til byggeprojektet. 

k. Beretningen godkendes. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 år v/Per 
a. Regnskabet vedhæftes referatet. 
b. Regnskabet fremlægges.  
c. Per beretter, at vi har fået nyt regnskabssystem. 
d. Regnskabet godkendes. 

 
4. Distriktets arbejde for de næste 2 år v/Ole 

a. Distriktsstaben ønsker at fortsætte i samme spor, især med fokus på 
uddannelse. 

b. Distriktsstaben ønsker at komme lidt tættere på og have mere kontakt til 
grupperne. 

i. Distriktsstaben har i den forbindelse debatteret, hvorvidt der burde 
være flere medlemmer i distriktsstaben og dermed flere hænder til at 
komme ud til grupperne. 

c. Distriktstaben vil gerne deltage i Landsmødet 2020 samt 
Gruppededelseskonference på Ungdomsøen. 

d. Uddannelse: distriktsstaben har en forhåbning om, at Gudenå Distrikt udbyder 
minimum et korpskursus årligt. Dermed vil instruktørteamet fortsætte deres 
udvikling og forhåbentligt blive større. 

e. Distriktsstaben ønsker at afholde et kasserer-netværksmøde i løbet af det 
kommende år. Muligvis også et gruppeleder-netværksmøde. 

f. Afholdelse af Distriktssommerlejr sommeren 2020.  
 

5. Behandling af indkomne forslag, modtages af DTC senest d. 1/3 2020 v/Ole 
a. Kursustilskud: 

i. Distriktsstaben ønsker at fortsætte ordningen med at yde 
kursustilskud. For at gøre det lettere for grupperne vil distriktsstaben 
gerne have udarbejdet en liste over tilskudsgivende kurser: 

1. PL/PA kurser 
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2. Roland 1 (13-15 år) 
3. Roland 2 (14-16 år) 
4. Diamant (15-17 år) 
5. Diamant Extrem 
6. ULK (17-21 år) 
7. Linien Ud 
8. Roland 1 + 2 for voksne 
9. Gilwell 

ii. Distriktsstaben stiller følgende forslag: 
At ordningen fortsætter indtil distriktsrådet vælger at besluttet noget 
andet. Hvis distriktsrådet beslutter, at ordningen skal stoppe, så løber 
tilskudsordningen kalenderåret ud. 

iii. Der ytres bekymring om, at hvis distriktsrådet vælger at stoppe 
ordningen, så vil det løbende kalenderår have en øget omkostning, da 
flere måske vil tage på kursus inden ordningen stopper. 

iv. Følgende besluttes: 
Tilskudsordningen fortsætter indtil distriktsrådet beslutter noget andet. 
Skæringsdatoen for hvornår ordningen stopper, besluttes på et 
distriktsrådsmøde. 
Ovenstående liste over tilskudsgivende kurser vedtages. 

b. Gruppeledelseskonference: 
i. Distriktsstaben stiller følgende forslag: 

At der i år ydes tilskud til grupperne til at sende en deltager pr. gruppe 
afsted på gruppeledelseskonference. Der ydes tilskud til udgifter, der 
ikke kan dækkes andetsteds, dog maksimalt 500 kr. gældende for et 
deltagergebyr pr. gruppe. 
Forslaget godkendes. 

 
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de næste 2 

år v/Per 
a. Budgettet vedhæftes referatet. 
b. Budgettet fremlægges. 
c. Distriktsstaben stiller følgende forslag: 

At distriktskontingentet på 30 kr. årligt fastholdes. 
d. Både budgettet og distriktskontingentet godkendes.  

 
7. Valg af distriktsstab v/Kenneth 

a. Ole Petersen, DTC genopstiller 
b. Annika Andrea Poulsen, DTU genopstiller 
c. Per Nørskov Nielsen, kasserer genopstiller 
d. Michael Jensen, DTA genopstiller 
e. Jesper Pedersen, DTA genopstiller 
f. Ann-Sofie Rinken, DTA udtræder 
g. Kim Friis, Stilling gruppe har givet tilsagn om at opstille 

i. Alle opstillede kandidater vælges.  
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8. Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab v/Kenneth 
a. Niels Esmann og Bente Majgaard genopstiller. 

i. Begge vælges. 
 

9. Valg af 2 personer, der skal være distriktets repræsentanter på Landsmødet 
2020 v/Ole 

a. Annika og Ole vælges. 
 

10. Valg af en over 15-årig ikke-leder fra distriktet, der skal være distriktets 
repræsentant på Landsmødet 2020 v/Ole 
Ikke-leder defineres som en der ikke på ugentlig basis hjælper med programmet i en 
gruppe/enhed. 

a. Andreas fra Låsby gruppe vælges. 
 

11. Valg af distriktets repræsentant i Moselunds bestyrelse v/Ole og Jimmie 
a. Der afholdes møde ca. en gang om måneden, da projektet er i fuld gang. Man 

får i den grad mulighed for at sætte sit præg på projektet. 
b. Distriktsstaben forsøger at finde en repræsentant, med hjælp fra grupperne. 

 
12. Eventuelt 

a. Moselund: Hvem skal godkende Moselund Spejdercenters regnskab? Jimmie 
gennemgår regnskabet. 

i. Den ene af Gudenå distrikts revisorer skal godkende regnskabet 
(sammen med den ene af revisorerne fra Marselis distrikt).  

 


