Referat af Distriktsrådsmøde 3/11 2021

Låsby Spejderhus

Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne Danmark

Nørregade 32, 8670 Låsby

Tilstede:
Gudenå Distrikt: Ole (DTC), Kim (DTA), Jesper (DTA)
Hadsten:
Ole
Hammel:
Tina
Harlev:
Søren, Jens
Herskind:
Jacob
Stilling:
Anne Mette, Kim
Veng:
Kirsten, Tinne, Jørgen
Gjern:
Solveig, Jesper
Låsby:
Timo, Tine
Stjær:
Rico, Lena, Benny
Fårvang:
Tinne
Skovby:
Flemming
Them:
Kenneth
Søften:
Bruno

Dagsorden:
Sidste nyt
-

-

Forklaring af foredraget ”Glad med vilje” som ikke blev til noget i denne gang.
Djursland Distrikt inviterede Gudenå Distrikt til distriktsturnering. 17 patruljer i alt fra begge
distrikter. Fra Gudenå Distrikt: 3-4 junior patruljer, ingen tropspatruljer, 1 senior patrulje.
Hammel har mange seniorer i gruppen og ledermangel. Ole snakkede med en distriktschef i
midtjulland, som havde en kontakt til en leder i Aarhus, som kunne være interesseret. Der er
aftalt møde imellem Hammel og lederen fra Aarhus.
Ole har taget lederbrev med og farvemærker til markering, som de fremmødte kiggede på.
Ester arbejder på at få indbydelsen klar til nytårslejr i Silkeborg. Den udsendes med
nyhedsbrevet.

Kaffebingo med verdensmål
3 forskellige slags kaffe blev drukket mens der blev oplæst verdensmål med tal der indgik i bingospil.
Præmier var en bordskåner lavet af genbrugsmaterialer til den første og armbånd fra Mercy Scouts
til de resterende.

Præsentation af vores nye Spejderliv
Jacob fra Herskind præsenterer det nye Spejderliv som han har været med til at udvikle.
Gennemgang af hvordan og hvorledes bogen er blevet til og hvem der har været med inde over
bogen. Nævnte blandt andet podcasten Spejderliv, hvor de snakker om emner der går ud over den
fysiske bog, som indeholder mange spændende afsnit. Fremtiden byder blandt andet på et digitalt
format.
De har også en hjemmeside: http://spejderliv.dk/ hvor podcasten også kan findes.
Der blev udleveret en udgave af det nye Spejderliv til alle de fremmødte grupper.
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Frem mod Spejdernes Lejr 2022
Der er begyndende kvartersmøder som afholdes i kommunerne. Ikke alle distriktets kommuner er i
gang med dette. Forhåndstilmeldning burde åbne sidst på året.
Gennemgang af forskellige informationer omkring lejren.
Det anbefales at man tilmelder sig nyhedsbrevet på spejderneslejr.dk for at holde sig opdateret på
informationer omkring lejren.

Nyt fra grupperne
Vi nåede desværre ikke dette punkt.
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