
 
 

Referat fra Ordinært Distriktsmøde 
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 18,00 – 21,30 
Sømosegård, Sømosevej 2, 8740 Brædstrup 

Tilstede: 
Glenn(DTC), Kim(DTA), Helle(Kassere og Brædstrup), Jette (Egebjerg), 

Uffe(Flemming), Vibeke (Hundslund), Kathrine(Horsens), Vivi (Ejer Bavnehøj), 
Bjarke (Ejer Bavnehøj), Liane (Horsens), Sonja (Horsens), Bruno (Horsens), 

Morten (Egebjerg) 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
a. Kim, blev valgt 

2. Kandidatliste 
a. Modtager genvalg: Glenn, Kim, Helle(kasserer), Liane(DTU) 

3. Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse 

a. Se bilag 1. 
4. Forelæggelse af regnskabet for de seneste 2 år til godkendelse 

a. Se bilag 2. 
b. Drøftelser om et lån skal indfries vedr. Tudsdam hytten og om der skal 

køre et eller 2 regnskaber. Tidligere var der en grund til ikke at indfri 
lånet, men pt ser det ud til at det er en god ide om at indfri det lån der 

er ved Tudsdam hytten. Staben kikker på en ny finansiering og 
indkalder distriktrådet til beslutning om dette. 

c. Det anbefales at regnskabet samles som et regnskab. 
d. Der blev spurgt på forskellen i kontingent, og det er grupper der ikke 

har betalt, og at der har været rykket mere i 2017 end i 2016. 
5. Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode, 

herunder indkomne forslag 
a. Fastlæggelse af Distriktsledermøde (Weekend med socialt 

samvær, lederpleje.) 

i. Se bilag 3. 
ii. God tilslutning til arrangementet, men på et tidspunkt hvor der ikke 

ligger oven på noget andet. Det bliver sikkert i efteråret fremover. 
Skal det erstatte noget for grupperne.(1.-2. weekend i Nov. kunne 

det evt. blive) 
iii. Alle gruppe må gerne sende årskalender for grupperne til Kim i 

distriktsstaben, således at distrikts arrangementer ikke lægges der 
hvor der allerede er planlagt noget i grupperne om muligt at undgå. 

b. Tillæg til vedtægter § 30 stk. 1 
i. Se bilag 4. 

ii. Var det en ide at bringe det til landsmødet. Så det bliver for alle 
grupper og distriktet. 

iii. Sammenhæng mellem Distriktsmødet Landsmødet bliver drøftet for 
om forslaget gav mening. 



 
iv. Der kan tænkes over at stadig lægge det sammen med forberedelsen 

for landsmødet. 
c. Struktur for Distriktsledermøder grenniveau. 

i. Se bilag 5. 
ii. Der skal bruges hjælp fra enhedslederne til grenledermøderne i 

distriktet. 
iii. Møder skal afholdes uanset antal. 

iv. Der opfordres til at afholde distriktsrådsmøder(Der var dog kun 3 GL 

med til dette møde så det siger måske lidt om GL interesse for 
distriktet). 

v. Vibeke og Kathrine vil gerne stå for bæverledermøderne 
vi. Kim vil gerne tage junior og trop ledermøderne. 

d. Tilskud til Spejdere vedr. deltagelse på Verdens Jamboree. 
i. Se bilag 6. 

ii. Der er god stemning mod forslaget. Og at det giver god mening at de 
fortæller om denne oplevelses. Staben arbejder videre med det. Det 

kunne være et rejse legat. Det kan være en individuel beslutning. Det 
bliver sikkert 10% sats. 

e. Hvordan bevares fødekæden i Lovring Distrikt, Flow fra Junior til 
ledere… 

i. junior planken, efterlyses; vil gerne arrangere udlandsrejser i 
distriktet; Ny ide at Senior/rover, evt møde hver 14. Dag, måske 

forskellige typer af arrangementer; det kunne godt være i 

senior/rover netværket, men der skal hjælp til det. Det er god 
opbakning til det. Det skal placeres centralt. Det kunne give god 

mening at bruge Tudsdamhytten til dette også. 
f. Pris fastsættelse for leje af Tudsdamhytten. 

i. Se bilag 7. 
ii. Den nye retning for priserne godkendes, og staben for det sidste på 

plads, og når dette er sket, kommer der en melding til grupperne. 
g. Aktivitets og lejerplads tilskud fra kommune. 

i. Se bilag 8. 
ii. udfordring fra Horsens kommune. Uffe kikker efter de gamle papirer 

der blev lavet med Horsens Kommune, om at få tilskud fra hytter og 
ture. 

iii. Staben arbejdere videre enten med en ny løsning eller får Horsens 
Kommune til at acceptere den løsning de allerede har lavet. 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for 

de næste 2 år 
a. Det er ikke lavet et budget, for de næste to år. 

b. Kontigent, 35,- pr medlem. Også for Familiespejderne. 
7. Valg af Distriktsstab 

a. Valg i henhold til punkt 2. Kandidatliste 
i. Alle er Genvalgt. 



 
b. Valg af 1 landsmøde deltager, over 15 år, som ikke er leder, Evt. 

oprette kandidatliste til senere udvælgelse. 
i. Udsættes til senere, og Glenn laver noget på hjemmeside/Facebook. 

8. Valg af revisorer til revision af distriktets regnskab 
a. Modtager genvalg: Kurt og Jens Peter, Genvalgt 

9. Eventuelt 
a. PL 1 og PL 2 (PK) 

i. Klan ukendt kørte PL2 i efteråret, men stopper så der søges efter en 

ny stab til dette arrangement., der spørges om en tilmelding, men 
der anbefales at der laves to tilmeldinger. Evt at 1 og 2 køre i samme 

spejderår. 
b. KFUM-Spejder Repræsentan til Friluftrådet 

i. Glenn har noget materiale om dette emne. Inkl. Noget på 
hjemmesiden. 

c. Info omkring DUD. Kursus forløb. 
i. Svingende deltagerantal, sidst var der kun 16 tilmeldt, så det blev 

aflyst. 
ii. Glenn og Liane skal snart til møde igen om en ny måde at køre DUD 

på. Evt en ny struktur på det lokale DUD men stadig lever op til 
korpset kurser. Der kommer også noget om dette på hjemmesiden. 

d. Spejder forening Horsens / event 26. Maj. 
i. En lille lukket gruppe der vil noget for nogle få i Horsens, og de vil 

lave en ny forening. Der var ikke opbakning til dette projekt på 

mødet. 
e. Lille reklame for grejbank i distriktet. 

i. Der er bla. En kasse med GPS’er, projektor med lærred, beach flag og 
videokamera, den samlet liste vil blive lagt på hjemmesiden og 

opdateret med hvor grejet ligger. 
f. Lille 5-15 personer om hjertestarter kursus, Glenn kan afholde 

disse kurser. 
  
 

Referent,  

Uffe Ross Pedersen 

 

Bilagsliste: 

1. Formandens beretning 

2. Regnskabet 

3. Punkt 5 a. Fastlæggelse af Distriktsledermøde (Weekend med socialt 

samvær, lederpleje.) 

4. Punkt 5 b. Tillæg til §30. 1. 



 
5. Punkt 5 c. Struktur for Distriktsledermøder grenniveau 

6. Punkt 5 d. Tilskud til Spejdere vedr. deltagelse på Verdens Jamboree. 

7. Punkt 5 f. Pris fastsættelse for leje af Tudsdamhytten. 

8. Punkt 5 g. Aktivitets og lejerplads tilskud fra kommune.  



 
Bilag 1:Formandsens beretning 

DTC Beretning. 

Jeg vil starte med at undskylde de mangelende referater, fra nogle af møderne 
i efteråret, samt at nogle indbydelser er kommet alt for sent ud, dette er et 

punkt jeg personligt skal arbejde på at forbedre. 

Efter sidste møde i 2016, har vi arbejdet med at skabe netværk i Lovring 

distrikt, samt forsøgt at støtte op om de stabe som laver et fantastisk arbejde 

med forskellige event for vores spejdere i alle aldre. 

Foråret 2016 gik med at finde vores fodfæste i distrikts arbejdet, og vælge de 

punkter ud vi ville satse på de kommende år. 

Første punkt var at bringe Tudsdam hytten op til mere nutidig standard. 

I dag er der Trætelte og internet (mobilt bredbånd) og investeret i nye rafter. 

hytten opvarmes nu med luft til luft varmepumpe, så der er ca. 19 grader ved 

ankomst. 

Der er desuden udført reparationer på murværk og kloakdæksler er lovliggjort. 

Vi har etableret et godt samarbejde med naboerne. (hvilket ikke var tilfældet 

tidligere. Mis kommunikation.) 

Som udgangs punkt ønsker vi at alle event/arrangementer afvikles selv om der 
er lille tilslutning, vi har dog måtte aflyse nogle, senest Distrikts ledermødet i 

feb. 2018, men der er kun blevet aflyst hvis deltager antallet var så lavt at det 

ikke praktisk kunne afvikles. 

For at styrke netværket i distriktet, har vi holdt nogle ledermøder på gren 
niveau, hvor antallet af grupper har været ok til godt, og disse møder har 

affødt, fælles aftener for Junior og trop i jan. 2018. med aftale om gentagelse i 

efteråret 2018, samt aftalt at holde en bæver dag i sep. 2018.  

Ledermøder på Gren niveau er et punkt vi vender tilbage til senere i aften. 

Vi har prøvet at forbedre vores Hjemmeside, og udvidet brugen af vores 

Facebook med undergrupper, så vi kan målrette info mere direkte til den 

enkelte gren. Faste datoer til faste arrangementer. 

Vi vil gerne lave alt vores formidling via disse to medier, men sender også info 

og invitationer ud til den enkelte leder via medlemsservice, I har nok oplevet 
at blive Spammet af mig når jeg har kludret i det, men der er også ulemper 

ved at bruge medlemsservice, da jeg ikke kan se om I har modtaget mailen, 

og hvis I har flere leder funktioner, får i også den samme mail flere gange. 

Arrangementer: 
I de forløbne år har spejderne kunnet deltage i Bæver/ulve turnering, og nu i 

2018 kommer også en turnering for juniorer. Der var planlagt en turnering for 
Trop i nov. 2017, men det var en af de event vi måtte aflyse, grundet for få 

deltagere (en patrulje). Der har været JOTA/JOTI, Musikmaraton, PL og PK 



 
samt 100 km Hike. Senior/rover netværket har holdt 2-4 aftner pr. år. Senest i 

Hedensted med stor tilslutning. 

Vi håber vi kan fortsætte med at tilbyde noget til alle aldersgrupper, men det 

vil være rart med lidt større deltager antal. Des flere des sjovere. 

Vi er i 2017 blevet en mere fast del af DUD, dette vender jeg tilbage til under 

evt. 

Vi er I 2017 desværre også blevet en gruppe mindre i distriktet, da Rårup 

gruppe efter et par hårde år har valgt at gå i dvale, Rårup gruppe er i praksis 

lukket med ikke nedlagt, så deres materialer og midler står standby i 2 år hvis 

der skulle være nogen som ønsker at starte en gruppe i det område. 

Og så vil jeg også lige sende en tak til Henrik Winther, for den tid han har 

bidraget i Stabsarbejdet, primært med S/rover netværket.  

Sidst vil jeg på distriktsstabens vegne takke for den positive modtagelse vi har 

mødt ude i grupperne. 

DTC Glenn Jakobsen 

  



 
Bilag 2: Regnskabet 

 



 

 

  



 
Bilag 3: Fastlæggelse af Distriktsledermøde (Weekend med socialt 

samvær, lederpleje.) 

 
Vi har i Distriktsstaben et ønske om at holde et årlig distriktsleder møde som 

et 2 dages arrangement. 

I 2017 holdt vi det første af slagen, og selv om vi kun var 15 deltager, blev det 

godt taget imod, og vi er glade for de positive tilbagemeldinger vi fik. 

I år inviterede vi igen til et tilsvarende arrangement, men selv om datoen 

siden sep. 2017 var at finde i kalenderen på Lovring Distrikt hjemmeside, og at 

det blev fremhævet ved flere lejligheder i løbet af efteråret 2017, måtte vi 

desværre aflyse, da der få dage før kun var 6 tilmeldinger.(inkl. Staben) 

Afmeldingen skyldes at det ikke gav mening at have eksterne oplægsholdere til 

så få deltagere, samt at udbyttet af de øvrige punkter ville blive meget tyndt. 

Jeg er opmærksom på at selve indbydelsen kom lidt sent ud, ca. 14 dage før, 

og at der efter aflysningen kom ca. 4 øvrige tilkendegivelser på at de gerne 

ville have deltaget, men selv med 10 deltager var det ikke holdbart at afvikle 

weekenden. 

Jeg ønsker at Distriktsrådet tager stilling om vi skal afholde et årligt Distrikt 

ledermøde som 2 dages arrangement, hvor indholdet er et mix af input som 

kan give ny viden/inspiration til lederne, netværks muligheder med andre 

ledere evt. i forbindelse med aktivitet eller grenmøder, samt socialt samvær 

med mad og drikke, som Grupperne samtidig kan bruge til deres lederpleje. 

Datoen har indtil nu været 1. weekend i februar, (lørdag til søndag) 

Såfremt Distriktsrådet ønsker at distriktet skal holde dette arrangement bør 

Distriktrådet fastlægger weekenden for kommende arrangementer, samt om 

det skal være fredag – lørdag eller lørdag – søndag. 

Forslagsstiller.: DTC Glenn Jakobsen 

  



 
Bilag 4: Tillæg til vedtægter § 30 stk. 1 

§ 30. Distriktsmødet 
1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder 
ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages 

varsel til gruppeledere og grupperådsformænd i distriktets grupper.  

(uddrag af vedtægter: https://spejdernet.dk/vaerktoejer/love-regler/vedtaegter/distriktet/ ) 

Tillæg til § 30. Stk 1. 

”Lovring Distrikt ordinært distriktsmøde afholdes i perioden mellem 01. februar 

og 30. april, dog senest 30 dage før korpset afholder ordinært landsmøde.” 

”Der indkaldes til ordinært distriktsmøde med 28 dages varsel.” 

 

Begrundelse for tillægget.:  

Det vil være hensigtsmæssigt at holde det i februar da det så ligger i god tid 

før forårets arrangementer og kursustilbud, som så kan blive præsenteret ved 

samme lejlighed. 

Det vil være hensigtsmæssigt at fastlægge det til en fast cyklus, uge, dag. 

Såfremt distriktsrådet ønsker at holde Distriktsledermøde som forslag punkt 5 

a. kan det evt. holdes sammen med dette i stedet. 

Forslagsstiller.: DTC Glenn Jakobsen 

  

https://spejdernet.dk/vaerktoejer/love-regler/vedtaegter/distriktet/


 
Bilag 5: Struktur for Distriktsledermøder grenniveau 
 

I Efteråret 2017 holdte vi en række distriktsledermøder på grenniveau. 
Selv om der var begrænset deltagelse med ca. 5 grupper repræsenteret pr 

møde, vil vi betegne det som en succes, da der kom netværk og decideret 
aktiviteter ud af møderne. 

Der var på nogle af møderne et ønske om at de bør gentages i løbet af foråret 
2018. 

Da vi i Distriktsstaben ikke er medlemmer nok til at vi kan håndtere denne 
opgave vil jeg foreslå nedenstående struktur omkring distriktsledermøder på 

grenniveau. 
Der vælges 2 personer fra hver gren, fra hver sin gruppe som indkalder til 

distriktsledermøde på grenniveau. 
Ved første møde udskiftes den ene person med en fra en ny gruppe, derved er 

der altid to personer til at holde møderne i gang. 
Der afholdes et møde i foråret og et møde i efteråret.  

Der behøver ikke være en fast agenda, men mere lægges op til hvad 

deltagerne har brug for at sparre med de andre om, men møderne kan også 
bruges til at fastlægge fælles arrangementer. 

Der skal dog altid fastsættes en dato for næste møde. 
Distriktsstaben hjælper med at sende invitationerne ud via medlemsservice. 

  
Det kan være hensigtsmæssigt at fastlægge det til en fast cyklus, uge, dag. 

Såfremt distriktsrådet ønsker at holde Distriktsledermøde som forslag punkt 5 
a. kan det ene evt. holdes sammen med dette i stedet. 

 
Forslagsstiller.: DTC Glenn Jakobsen 
 

  



 
Bilag 6: Tilskud til Spejdere vedr. deltagelse på Verdens Jamboree. 
 

Vi har fået nedenstående henvendelse: 

Fra: Signe Hansen 

Sendt: 21. januar 2018 21:31 

Til: Jakobsen.g@live.dk 

Emne: Verdens jamboree  

Hej Glenn.  

Jeg skriver til dig på vegne af min kammerat Frederik og jeg. 

Vi vil utroligt gerne på Verdens Jamboree i USA.  

Der er bare det at der er ret mange penge der skal findes.  

Derfor henvender jeg mig til jer, for at høre om det er noget distriktet vil give 

et tilskud til? 

 

Turen koster 23.500,00 kr. 

 Hilsen Signe Hansen & Frederik Jønsson  

Flemming Gruppe  

 

Distriktsrådet bedes tage stilling til om distriktet skal yde tilskud til enkelt 

personer eller grupper som deltager på internationale lejre. 

Hvis Distriktsrådet stemmer ja til at yde tilskud, bør der udarbejdes faste 

retningsliner, indeholdende hvilke typer at lejre der ydes tilskud til, beløbet 

per. deltager, og hvad deltagerne evt. skal yde til gengæld for støtten. (det 

kan f.eks. være foredrag, rejsedagbog, m.m.) 

 

Forslagsstiller.: DTC Glenn Jakobsen 

  

mailto:signeh50@gmail.com
mailto:Jakobsen.g@live.dk


 
Bilag 7:  

f. Pris fastsættelse for leje af Tudsdamhytten. 

Nuværende pris 950,00 pr.  

Ny pris: 

½ dags leje kr. 250 - 350 

1 døgn leje Grupper i Lovring Distrikt kr. 800 

1 døgn leje Øvrige kr. 1100 

Priserne er inkl. forbrug  

Skal ½ dags leje være for alle eller kun grupper i Lovring distrikt, Vibeke 

mener skoler kan være interesseret i ½ dags leje. 

Forslagsstiller  DTC Glenn Jakobsen 

  



 
Bilag 8: Aktivitets og lejerplads tilskud fra kommune. 

Hvordan fordeler vi udgiften ved Distrikts arrangementer? 

Horsens kommune ønsker ikke at lægge ud for de andre kommuner. 

Forrige år har distriktet fået aktivitets tilskud og lejerplads leje tilskud fra 
Horsens kommune, som så har fået noget retur fra f.eks. Hedensted 
kommune, dette vil de ikke mere. 

 

Muligheder:  

 Vi fordeler udgiften på de deltagne grupper som så selv tager det med i 

deres ansøgning til kommunen. 
 Distriktet søger om tilskud ved de kommuner deltagene grupper kommer 

fra.  
 Distriktet søger kun tilskud hos Horsens og Hedensted da de fleste 

grupper kommer herfra. (Denne model giver risiko for at vi ikke får det 

fulde tilskud.) 

Aktivitets tilskud evt. samme fordeling. 

Fremover krævers der dokumentation for antal deltagere og alders fordeling 

samt oplyst Gruppenavn og tilhørs kommune, for hver arrangement, for at vi 
kan få tilskud. 

 

Forslagsstiller Glenn Jakobsen 

 


