Lovring Distrikt

REFERAT
af distriktsmøde den 16-03-2016 i Stouby.
Til stede:
Grupper: Rårup, Bankager, Egebjerg, Stouby, Hedensted, Runefolket, Brædstrup,
Flemming, Åfplket, Lund, Hundslund, Ejerbavnehøj, Voerladegård. Udviklingskonsulent:
Thomas. Distriktsstab: Anders og Helle og Henrik.

1. Godkendelse af dagsorden
 Ingen bemærkninger.
2. Valg af dirigent



Anders er valgt til dirigent. Indkaldelsen er sket lovmæssigt.
Uffe er referant.

3. Kandidatliste




Kim Rex
Henrik Whinter
Glenn Jakobsen

4. Aflæggelse af beretning for de sidste 2 år til godkendelse


Distriktsarbejdet har ikke kørt som stabsarbejde.



Arbejdsgrupper har gennemført Musikmaraton, PL-kurser, PK, 100km, Jota/joti og
Bæver/ulveturnering, hvilket alle har været gode og positive arrangementer.



Beretningen godkendes.

5. Forelæggelse af regnskabet for de seneste 2 år til godkendelse


2015 underskud på 6500,- til Roland



Spørgsmål til dækning af Roland’s underskud, om korpset vil dække det. Distriktet har givet
en underskudsgarenti, og ved Roland i 2016 er underskuddet dækket ind.



Regnskab godkendt
o Regnskabet er vedhæftet på bilag 1-3.

6. Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode, herunder
indkomne forslag


Netværk skabende aktiviteter for lederne, og så håbe at det blomstre derfra



Stort distrikt, evt. lave mindre gruppe og lade det vokse derfra dette er tænkt for spejderne
a.

Arrangementer skal tage hensyn til det store distrikt og tænke på placeringen af
arrangementer.

b.

Vi er meget mere ens end vi er forskellige



Kommunikation, FB er en fin måde at komme ud til mange, men ikke kun FB –



Skabe en kultur hvor børnene kikker ud af, så de lærer andre spejdere at kende, nabo
grupper og lige så stille længere væk



Der skal arbejdes for det man selv brænder for i distriktsstaben, samt få holdt en tæt
kontakt til grupperne.



Ref. fra spejderneslejr, med kvarter i kommune vis, kører i Horsens kommune.



Hvordan ved lederne at der er lederkaffe ved arrangementerne.
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Aktiviteter som spejderne gerne vil med på



Roland på Voksne var der mange der gerne vil have været med på.



Rådsmøder, gerne 2 gange om året



Distriktsledermøder, hvor ofte. Fællesmøder og så gå ud til BU og JTS enhederne og slutter
af samlet. 2 gange om året.



Sælge ledermøderne på at netværk på sigt vinder tid!



”HR” grej bank



Fælles aktivitet hvis der er kaffe, såsom teambuilding



Distriktsplan årsplan flere år frem er en vigtig ting for distriktsstaben at arbejde med.



Evt. en liste med hvad der er brug for af ressourcer til div. arrangementer

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de
næste 2 år


Distriktskontingent er 35,- pr spejder pr år.



Der kan søges om midler til rejser til unge, men det er vigtigt at staben laver nogle
retningslinier for dette og få det godkendt i distriktsrådet.

8. Valg af distriktschef og distriktsassistenter, herunder
distriktsuddannelsesleder og kasser


Distriktskassere Helle er valgt.



Kim, Glenn og Henrik de konstituere sig selv efterfølgende.



Staben kan bruge op til 10.000,- på næste rådsmøde skal det lige genaccepteres.

9. Valg af revisorer til revision af distriktets regnskab


Kurt Sørensen og Jens Peter Jørgensen genopstiller og genvælges.

10. Valg af landsmødedeltager blandt over-15-årige ikke-ledere



Fordeling af 1 stemme til Landsmødet til ”en over 15årig ikke leder”.
Bettina og Anders vil gerne have denne ene stemme, der vælges og Anders blev valgt,
enstemmigt.

11. Tudsdam Hytten


Carl vil gerne stoppe som hyttefar. Han skal have en gave!



Vibeke Salten vil godt hjælpe med at være hyttefar sammen med Flemming, og kunne
måske også tage den alene hvis ikek andre tager opgaven.



Distriktsstaben, kikker på hvad der er af muligheder med Tudsdam hytten.

12. Eventuelt


Info fra Glud-Snaptun Gruppe:
o

Hej Uffe, Sådan lige til din info så har vi, i Glud besluttet at lukke gruppen ned pr 1-4
-16, Vil du give denne besked videre til mødet i aften? Næste spørgsmål er så
hvordan gør man det endelig mht korpset når vi lukker ned? Vi har ingen grupperåd
gruppeleder eller andet og har ikke holdt nogen møder siden okt 15



Der spørges til hvad grupperne gerne vil have på distriktets hjemmeside:
o

Link til andre grupper

o

Link til andre FB grupper

o

Kalenderen
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o Korps FB grupper
Stor tak til Anders for at holde sammen på distriktet



Der blev forslået en tur rundt om bordet for at høre nyt fra grupperne:
o

Bankager er nedadgående for tiden, men de tænker det ikke selv kritisk, mange
unge familie ledere. Ellers generelt ok

o

Rårup, de er både grønne og blå, de har tre skoler rårup, hornsyld, stenderup.

o

Egebjerg, mange unge ledere og mange ledere der stifter familie, fastholder de unge
godt mange familiespejdere, Stabilt omkring 100 medlemmer, mange voksne
hjælpere og ledere, fin økonomi, starter familiespejder inden sommerferien

o

Runefolket, Ådal, en svær tid gennem de sidste 10 år, svært at få ledere og børn,
men pt går det godt fremad, de er rigtig glade. Skal til at bygge bålhytte

o

Brædstrup, stor gruppe pigerne er ved DGP og drengene ved KFUM, mange unge
ledere, og en god økonomi, men ikke flere penge via avisindsamlinger.

o

Flemming, en god flok med ikke for mange ledere, udenlandstur sidste sommer, godt
med ved bæver og ulve overvejer at starte familiespejder op i nærmeste fremtid.

o

Tørring, status quo efter 10år så det går ok

o

Lund, stabilt medlemstal, udfordret med ledersituationen, er generelt tilfreds.

o

Hundslund, stabil flok, fået junior op og køre, stabil økonomi, de vil gerne have en
bålhytte, 3 nye ledere i år. Skolen og spejderne er gået sammen om at søge om ny
hytte. Adgang til skolens lokaler.

o

Ejer Bavnehøj gruppe, nedadgående medlemstal og færre ledere, bæver og ulve er
slået sammen, stort behov for flere ledere. Junior og spejder er også slået sammen.

o

Stouby, det går meget godt, stabilt medlemstal, vil gerne have flere ledere meget få
ledere på enhed, forsøger at forældrene mere ind i arbejdet, en stram økonomi,
forsøger at få et fungerende grupperåd etableret.

o

Voerladegaard, stabilt medlemstal, største enhed er JT, senior og rover kører
sammen, der er kommet vand og toilet på deres plads ved søen. Både søspejder og
alle enheder ellers.

Referent: Uffe Ross Pedersen, Flemming Gruppe
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Bilag 1
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Bilag 2
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Bilag 3
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