
Distriktsstabsmøde online 11/2-2021 kl 19.30-21 

Mødelink : meet.google.com/bif-xwuj-ovt 

Deltagere: alle 

Afbud: Per 

Tema, 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. 

Trivselsrapport 
Mange forældre som ledere, måske er der brug for basale spejderfærdigheder, evt noget lokal ledertræning 
over 70% siger at det er vigtigt at man bliver tilbudt kurser. Man kan godt tage på linien ud en enkelt dag. 
Folk vil sikkert gerne deltage online, evt linien ud delvist online. 

15.3 Lederfællesskabet dyrkes kun af ca 50%, kan vi lave en tema aften. Måske tema til lederforum til 
efteråret. Workshop og forkælelse. 

Kan man lave træf på grenene, juniortræf, ulvetræf, bævertræf, kan vi finde en koordinator? Uniddelbart  
Hvordan får vi folk trukket til? Glad med vilje? Ole sender links. 
https://johnharmsen.dk/vare/bog-glad-med-vilje/ 

Ledersamtale, anerkendelse mangle og afstemning af forventninger mangler mange steder 

11.6 balance i spejderliv / privat 

Noget af det på lederforum planlagt til uge 40 

 

Hjemmeside, måske Jesper skal vise os lidt? 

Vi arbejder på det når vi har pause i distriktskonferencen, Jesper + ole, Michael måske 

Fårvang gruppe – orientering 
 

Gennemgang af årshjul og arrangementer 

 Bæver ulve materiale klar 6/4 lidt sent når det skal afvikles fra 12/4?? 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Is9D4jp6NG_WIOmkGa5DU_GqPUxb0hI2 

 

 Distriksturnering på trods af corona (kfumspejderne.dk) 

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

https://meet.google.com/bif-xwuj-ovt?hs=122&authuser=1
https://johnharmsen.dk/vare/bog-glad-med-vilje/
https://drive.google.com/drive/folders/1Is9D4jp6NG_WIOmkGa5DU_GqPUxb0hI2?authuser=1
https://kfumspejderne.dk/nyheder/distriksturnering-paa-trods-af-corona/


Vi lægger ikke op til arrangement for ungerne men laver lederfroum for lederne i stedet. 
 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?? 

 Vi har udfyldt første halvdel af 2021 tager resten senere 
 9/3 online rådsmøde kl 19.30 
 8/4 Online stabsmøde 19.30 
 Stabsmøde 9 eller 10 /6 19.30 

Stabsmøde midt i september 
 Lederforum plan uge 40 
  Rådsmøde start November 
 Stab start december 

Distriktskonference online 24/4 
 Ole, Jesper og evt Michael Ole melder til, online 

  

Opgaver Distriktsturnering liste mm opdateres senere 

 Gang i hjemmesiden, hvordan hjælper vi til – Vi er godt på vej 
 Jesper laver en lille guide 

 Per distriktsmærker - afventer 

Kan Per evt finde kassebeholdning tilbage i tiden 

Vil gerne lave ledersamtale, meld gerne ønskedato ind til Ole 

Andet 

Næset møde 9 eller 10 / 6 Annika finder ud af hvornår hun skal arbejde 

Michael Jensen 

19.33 

https://kfumspejderne.dk/nyheder/distriksturnering-paa-trods-af-
corona/?fbclid=IwAR1DQ5rIKdXQgu8oKqoDOn2yAPoVxC8JNJggO55R_zjgCDgdQXnS1b_u_kU 

Jesper Pedersen 

19.35 

https://drive.google.com/drive/folders/1Is9D4jp6NG_WIOmkGa5DU_GqPUxb0hI2 

Michael Jensen 

19.37 

https://dmispejder.dk/ 

 

https://kfumspejderne.dk/nyheder/distriksturnering-paa-trods-af-corona/?fbclid=IwAR1DQ5rIKdXQgu8oKqoDOn2yAPoVxC8JNJggO55R_zjgCDgdQXnS1b_u_kU
https://kfumspejderne.dk/nyheder/distriksturnering-paa-trods-af-corona/?fbclid=IwAR1DQ5rIKdXQgu8oKqoDOn2yAPoVxC8JNJggO55R_zjgCDgdQXnS1b_u_kU
https://drive.google.com/drive/folders/1Is9D4jp6NG_WIOmkGa5DU_GqPUxb0hI2?authuser=1
https://dmispejder.dk/
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