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Side 1 
 

Tilstede: 
Distriktet:   Ole (DTC), Kim (DTA), Jesper (DTA, referent), Per (Kassere) 
Stilling:   Kim, Annemette, Jytte, Rikke 
Veng:    Kirsten 
Harlev-Framlev:  Gitte, Per 
Søften:    Bruno 
Hadsten:   Ole 
Hammel:   Jens 

Programpunkter: 
• Oplæg om ”Det bedste sted – Gudenå distrikt” v/ Ole 

Ole holdte oplæg omkring hvordan vi sikre godt spejderarbejde i Gudenå Distrikts grupper.  
 

• Distriktsturnering v/ Ole 
Der snakkes om muligheder for at få det til at fungere bedre med planlæggelse og afholdelse 
af distriktsturnering: 

o Tvær-gruppeligt samarbejde i aldersgrupperne og imellem de grupper der skal stå 
for distriktsturneringen, op til at der skal planlægges, så folk kender hinanden. 

o Muligheden for at lave en turneringsstab, som står for det år for år, hvor der kan 
være udskiftning, så grupperne ikke skal ”starte forfra” når det så er deres tur. 

o Det kan være nemmere for folk at tage en mindre og konkret opgave i stedet for at 
”stå for turneringen”. 

o Det er måske en mulighed at sende vores patruljer til Djursland Distrikts 
turneringen. 
 

Dagsorden for Distriktrådsmødet: 
• Valg af referent 

Jesper er valgt som referent 
 

• Valg af dirigent 
Gitte er valgt som dirigent  
- Distriktrådsmødet er indkaldt rettidigt. 
- Kandidatliste er fremsendt i mødeindkaldelse. 
 

• Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år, v/ Ole 
Ole gennemgår de 2 seneste år, hvor følgende blandt andet er nævnt: 

o Vi lavede distriktsturnering med bæver/ulve under corona i 3 grupper. 
o I efteråret var der distriktsturnering for de store. 3 patruljer, 2 junior og 1 senor, 

som var på Djursland. 
o PL/PA i paradislejren. Godt besøgt. Silkeborg gruppe har overtaget driften af 

paradislejren, hvor der er sket mange forbedringer, så her havde vi pl/pa igen.  
o Flere distriktsmøder har været online grundet Covid-19 
o Der er bestilt 1.000 nye distriktsmærker. 

Beretningen er godkendt. 
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Side 2 
 

• Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 år, v/ Per 
Regnskabet bærer præg af covid-19 med få udgifter. Renterne er blevet negativ. Regnskabet 
er vedlagt referat. Da vi holder distriktsmøde 1 gang årligt, er regnskabet gældende 1 år. 
Regnskabet er godkendt af de fremmødte. 
 

• Distriktets arbejde for de næste 2 år, v/ Ole 
o Vi håber at se frem i, at der sker et opsving i energi og spejderi efter coronatiden. 
o Ole kunne godt tænke sig at komme mere ud i grupperne.  
o Det virker som om, at mange af distriktets grupper, har nok i sig selv og ikke har brug 

for andet end, at Distriktet afholder pl/pa, distriktsturnering m.m. 
o Gruppenetværk: Det kunne være fedt, at samles tværgruppeligt, og få samlet flere 

ledere/spejdere i netværk.  
o Moselund Spejdercenter: Det kunne være fedt at skabe en ungdoms-ting for unge 

på Moselund Spejdercenter. Dette skal der evt. snakkes med Marselisborg Distrikt 
om, da de er medejere. Man er stadig i dialog med Farverskov Kommune, som 
blandt andet er interesseret i at udbyde noget børnehave tilbud. Det er vigtigt at der 
bliver skabt aktivitet.  
 

• Behandling af indkomne forslag, v/ Ole 
o Forslag fra Stilling Gruppe: Støtte til grupperne i deltagelse af Spejdernes Lejr 2022. 

(Forslag vedlagt) Kim fra Stilling forklarer: Det vil kunne støtte nogen af grupperne 
der er økonomisk presset efter covid-19. Det skal gøre det nemmere for grupperne 
at have råd til at sende deres ledere afsted. Simplificeret skal en gruppe for hvert 10 
deltagende spejdere i Spejdernes Lejr 2022 kunne søge tilskud til lederbetaling for 
lejren. 

• Der er enighed om at det kan være en god måde at få lidt penge fra 
distriktskassen til grupperne på en brugbar måde.  

• De fremmødte mener, at det er vigtigt at det administrativt er en 
overkommelig opgave og at det kan være umuligt at gøre 100% retfærdigt 
mellem grupperne. 

• Det påpeges, at man kan være kreative med hvordan man kan søge og få 
godkendt.  

• Per vil udfærdige den administrative retning, så det er mest rimeligt og 
administrativt muligt.  

• Forslaget er vedtaget. 
 

• Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de næste 2 år, v/ Per 
Det påpeges, at det kan være svært at lave budget for distriktet, da man ikke kender alle 
ønsker, aktiviteter m.m. helt på forhånd. Budgettet er vedlagt. 

o Flere poster stiger, da vi vil afholde et Diamant-kursus.  
o Mange tal er ellers taget fra 2021 regnskabet 
o Underskud på budgettet 2022: 26.340,- 
o Distriktskontigent: Vi fastholder distriktskontigentet på 15 kr pr. halve år.  
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Side 3 
 

• Valg af distriktsstab 
Michael Jensen ønsker ikke at opstille. Kim som stod som overvejende ønsker at genopstille. 
Ingen andre har meldt sig skriftligt eller mundtligt til mødet. 

o Ole Petersen, Annika Andrea Poulsen, Per Nørskov Nielsen, Jesper Pedersen og Kim 
Friis er valgt ind i distriktsstaben. 

o Distriktsstaben har konstitueret sig som følger:  
• Ole Petersen: Distriktschef 
• Annika Andrea Poulsen: Distrikts uddannelsesansvarlig 
• Per Nørskov Nielsen: Kasserer 
• Jesper Pedersen: Distriktsassistent 
• Kim Friis: Distriktsassistent 

o Enstemmigt godkendt. 
 

• Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab 
Niels Esmann og Bente Majgaard genopstiller til valg af revisorer. 

o Begge er valgt. 
 

• Valg af de 2 personer, der skal være distriktets repræsentanter på Landsmødet 2022,  
v/ Ole 

o Ole foreslår, at staben udvælger de to repræsentanter. Dette er godkendt af 
fremmødte.  
 

• Valg af en over-15-årig ikke-leder fra distriktet, der skal være distriktets repræsentant på 
Landsmødet 2022, v/ Ole 

o Kenneth fra Them Gruppe opstiller Amalie Jensen, som er aktiv rover men ikke 
leder. Har været spejder i 9 år og er 20 år gammel.  

o Amalie er valgt af de fremmødte. 
 

• Eventuelt, v/ Ole 
o Landsmøde Houens Odde. KFUM-Spejdernes formål skal diskuteres. Dette er der 

afsat 2 år til at finde frem til. Der opfordres til at finde kandidater til 
hovedbestyrelsen.  

o Spejdernes Lejr infopakke 3: Der er lejrmesser, på søndag. Informationsmesse fra 
lejrudvalget Midtjylland til lederne.  

o Kim: Info om at næste Spejderens Lejr er 2026. 

Vedlagt referatet: 
• Regnskab 2021 
• Indkommet forslag fra Stilling Gruppe 
• Budget 2022 
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Godkendelse af referat: 
 

 

Dato: 
 
 
 
 

 Dato: 
 

Ole Petersen 
Distriktschef 

 Per Nørskov Nielsen 
Kasserer 

 

 

 

 

Dato: 
 
 
 
 

 Dato: 
 

Annika Andrea Poulsen 
Distrikts uddannelsesansvarlig 

 Jesper Pedersen 
Distriktsassistent 

 

 

 

 

Dato: 
 
 
 
 

 Dato: 
 

Kim Friis 
Distriktsassistent 

 Gitte Kudsk 
Dirigent 

 

 

 













 

Forslag Fra Stilling Gruppe.: 
 

Tilskud til SL22. 
 

   Da distriktet gentagne gange, har bedt om forslag til hvad de skal støtte. 
Stiller Vi hermed et forslag til, at Gudenå Distrikt støtter grupperne til at 
deltage på SL22.  

   Vores forslag lyder på, at grupperne pr. påbegyndt 10 deltagere, får et 
tilskud på 1.650,00 kr. da man så får dækket 1 stk. leder, da det 
resterende beløb, er hvad man kan forvente at få i lejrpladsrefusion fra 
kommunen.  

 

-----------------------------------hvis stor debat læs videre ---------------------------- 

 

Går debatten  på at der så ikke er tilskud til bæver og ulve og derfor 
skævvridning har vi følgende tillæg til forslaget  

 

Tillæg til forslag: 

 

De grupper der ikke sender bæver og ulve på sl22 burde kunne søge 
tilskud til en leder pr. påbegyndt 10 deltager på en bæver/ulve centerlejr. 
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