Referat fra ordinært Distriktsmøde
Torsdag den 03. september 2020 kl. 19,00 – 22,00
Møllersmindevej 10, 8763 Rask Mølle (Flemming Gruppe)
22 personer deltog fra følgende grupper: Flemming Voerladegaard, Hundslund,
Ejer Bavnehøj, Brædstrup, Bankager, Egebjerg, Hedensted.
Referatet:
1. Valg af dirigent
a. Glenn Jakobsen
2. Valg af referent
a. Uffe Ross Pedersen
3. Kandidatliste
a. 7 personer:
Annemette & Frank Rasmussen Stiller op til en plads – Hedensted
Gruppe
Christoffer Søndergaard Rasmussen – Egebjerg Gruppe
Henrik Winther – Ikke pt i en gruppe
Lasse Brøchner Hansen – Bankager Gruppe
Martin Berggreen Gæbe – Hedensted Gruppe
Michelle Elstrøm – Egebjerg gruppe
Uffe Ross Pedersen – Flemming Gruppe
4. Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse
a. Se bilag 1 med DTC Beretning.
b. Glenn bliver rost, og det er ikke en nemt opgave at løse, og der er et
fint fremmøde til dette, så det viser en bredere tilslutning.
5. Forelæggelse af regnskabet for de seneste 2 år til godkendelse
a. Se regnskabet på bilag 2
b. Spørgsmål: Gæld i Tusdam hytten? I 2018 var der gæld på 230.000,
så nok lidt mindre i dag.
c. Regnskabet er godkendt.
6. Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode,
herunder
indkomne forslag.
a. En distriktsstab skal arbejde med at få styr på at der laves en plan for
hvornår der skal laves hvad. Noget er desværre afhængigt af hvorfor
det kommer fra korpset. Men det vil være smart at der meldes datoer
tidligere ud. (Essensen er langtidsplanlægning)
b. Datoer skal være kendt i meget god tid.
c. Staben skal presse korpset for at få materiale tidligere ud. (Der
tænkes på materialet til Bæver/Ulveturneringen)

d. Stabene fra de forskelle arrangementer, skal sige til hvis der kan
bruges flere unge ledere (Job bank)
e. Workshop omkring Gruppesite, via korpset hjemmeside!
f. Noget mere der kan bringe lederne sammen. (Aktiviteter / møder)
g. Gren ledermøder (Oprindelig var at det skulle være selvkørende, men
det lykkes ikke i første omgang)
h. Der må gerne arbejdes på kommunikation mellem de enkelte grene
i. Link fra hjemmesiden, ud til diverse Facebook grupper
j. Struktur på hvad der sker i distriktet.
6. a. Tudsdam hyttten: Hyttens fremtid.?
a. Vibeke ønsker at stoppe som hytteudlejer, samt der skal også skal findes
et nyt vedligeholdelses team.
b. Lidt drøftelser om distriktet skal beholde hytten eller ej. Flere synets at
det er en perle, som vi burde beholde i distriktet. Men nogle mener at
arbejdet for en stab bør gå mod spejderarbejde i stedet for at styre en
hytte.
c. Hvordan vil en 5 års vedligeholdelses plan for hytten?
1. Det lyder til at der vil komme en del udgifter på hytten i årene
fremover, som bør tages med i betragtning.
2. Skal der laves en vurdering af hytten, og hvad der skal laves må vi
gerne spørge Rene fra Brædstrup.
d. Der skal arbejdes med 3 optioner, og der skal indkaldes til et møde inden
årets udgang, for at træffe en beslutning om hyttens fremtid.
1. Jette fra Egebjerg vil undersøge om der kan findes et udlejningsteam /
vedlighholdelsesteam
2. Kan der laves et samarbejde med Spejdercenter Æbleskoven /
overdragelses af udlejning / vedligeholdelses
3. Hytten sælges.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for
de
næste 2 år
a. Det er tidligere besluttet at der ikke laves budget. (Der er lidt ønsker
om at få lavet et simpelt budget igen.)
b. Kontingent 35,- pr medlem pr år. (Nogle grupper ønsker at nedsætte
kontingentet, men måske det skal vente)
c. Arrangementer må gerne give underskud, så pengene går til
spejderne igen.
d. Kontingent fri i 2020, og 35,- pr medlem i 2021, til næste
distriktsmøde tages det op igen (i 2022).
8. Valg af Distriktsstab

a. Følgende vælges til distriktsstaben:
Annemette & Frank Rasmussen Stiller op til en plads – Hedensted
Gruppe
Christoffer Søndergaard Rasmussen – Egebjerg Gruppe
Henrik Winther – Ikke pt i en gruppe
Lasse Brøchner Hansen – Bankager Gruppe
Martin Berggreen Gæbe – Hedensted Gruppe
Michelle Elstrøm – Egebjerg gruppe
Uffe Ross Pedersen – Flemming Gruppe
b. Kassere: Helle Boeskov Thomsen modtager genvalg, og vælges.
c. Liane stopper hvis som DTU, det skal undersøges. (Er der en anden
der vil have DTU pladsen så er det fint)
d. Der spørges om alle kompetencer er dækket ind for at lave
distriktsarbejde, men det komme jo lidt an på hvad der skal laves
af distriktsstaben.
e. Valg af 1 landsmøde deltager (Landsmøde 26-27/9-2020),
over 15 år, som ikke er leder.(Flemming gruppe deltager med
et par unge, så det får distrikts unge stemme.)
Fuldmagter til landsmødet, bør gives videre til grupper der
deltager.
9. Valg af revisorer til revision af distriktets regnskab
a. De nuværende revisorer Kurt og Jens Peter ønsker at blive afløst af
nye kandidater.
b. Glenn Jakobsen stiller op til den ene post, og Kurt Sørensen tager
en periode mere.
10.
Eventuelt
a. Banken: kræver dokumentation fra alle rådsmedlemmer, men der
skal arbejdes på at det er Distriktsledelsen der skriver under i
stedet for distriktsrådet.
b. Glenn får en lille gave for hans tid som distriktschef.
c. Ib spørger om der er nogen der har mastesejl han må låne til
landsmødet, som udsmykning.
d. Glenn vil gerne med på første stabsmøde, for at hjælpe den nye
stab i gang.
e. Daniel tilbyder PL/PK materiale til hvis der er nogen der vil
overtage disse opgaver.

Referent

Uffe Ross Pedersen

Bilag 1: DTC Beretning
DTC Beretning. Glenn Jakobsen
Lovring Distrikt siden sidste møde i Marts 2018:
2018 forløb planmæssigt med de sædvanlige events båret frem af ledere fra
forskellige grupper, og uden egentlig deltagelse fra staben.
Efteråret var til gengæld ikke så godt for kim og jeg på den jobmæssige front.
Hvor vi begge var presset, så det gik ud over stabsarbejdet. Det endte med at
kim måtte melde fra, og jeg kun ordrene de opgaver som landede på mit bord,
men ikke var aktiv med at følge op på tidligere aftaler.
Dermed er der ikke gjort noget i forhold til de sager i referatet fra sidste møde,
som staben skulle undersøge og lave forslag til.
Bl.a. vedr. lånet i Tudsdam hytten og forslag til tilskud vedr. deltagelse i
internationale lejrer.
Der har heller ikke været indkaldt til yderligere råds møder.
2019 forløb godt med hensyn til de forskellige events som igen blev afviklet på
grund af forskellige stabe af ledere rundt om i distriktet.
Distriktsstaben har bistået lidt med udsendelse af indbydelser men ellers har vi
ikke været involveret i afviklingerne.
Så kom 2020 og Danmark blev som resten af verden blev ramt af Corona,
hvorved alle forårets events måtte aflyses.
Jeg vil gerne sige tak til alle ledere i distriktet for det super gode arbejde I
laver i det daglige spejderregi. At der år efter år er nogle som danner en stab
til afvikling af de forskellige events.
En speciel tak til Liane for den energi hun som DTU har lagt i DUD, Helle’s
arbejde som kasserer og Vibekes indsats med at styre Tudsdamhytten.
Som nævnt i indkaldelsen til dette møde, har jeg valgt, ikke at genopstille til
staben.
Jeg vil sige tak for den tillid jeg har mødt fra alle i distriktet og de gode
oplevelser det har givet mig at være DTC de sidste 4 år.

Bilag 2: Regnskabet

