Aggersborg Distrikt
Distriktsrådsmøde d. 4. november 2013

Den 06-11-2013

REFERAT
af Distriktsrådsmøde d. 4. november 2013 Ullits Spejderhus
Til stede:

ingen nævnt – ingen glemt

Afbud:

Indledning
Fælles sang

Siden sidst
Vesterbølle Efterskole har søgt tilskud til deres rejse UD I VERDEN Tilbage til anden verdenskrig
og Sierra Leone


Sidste år gav distriktet 6000,- da VE havde besøg fra Sierra Leone



Beslutning: Distriktet giver et tilskud på 5000,- med henblik på Sierra Leone rejsen

Nytårskur (Leder VIP arrangement)
Pia har undersøgt forskellige steder og aktiviteter:


Rønbjerg Feriecenter kan tilbyde:
o

Bowling, 3D Lasersport, Teambuilding



Aars Bøf og Bowl



Glerups Filtsko med efterfølgende spisning på Skivum Krat



Besøg på en Efterskole evt. med lån af hal blev også foreslået

Endelig beslutning er ikke taget endnu. Der arbejdes forsat på at finde en unik oplevelse som ikke
alle har mulighed for selv at arrangere.


Kommer ideen ikke, heller stemningen mod ”Bøf og Bowl”.

Kassereren (hvis der er noget)


Der er stadig penge i kassen!
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Opgaver og organisering i og af Aggersborg Distrikt
Sus har disse overordnede punkter til mødet:


Hvad er det vigtigste for os som Aggersborg Distrikt?



Hvilke profiler/kompetencer har vi brug for i distriktsstaben?



Hvordan kunne den optimale organisering se ud?

Sammensat i mindre grupper fik vi diskuteret hvilke rolle distriktet spiller i dag, samt hvilke
arbejdsopgaver og organisation vi fremover kunne tænke os.
Sikkerhed i bindingen til grupperne ved at hver gruppe har en repræsentant i distriktet blev
fremhævet, men der var også tydelige tilkendegivelser om, at mange følte, det mere som en pligt
end lyst at medvirke i distriktsstaben.
Se bilag…
Beslutning
Ud fra ovennævnte synspunkter blev det besluttet at der nedsættes et arbejdsudvalg der kommer
med et oplæg til en organisering af distriktet, samt en beskrivelse af distriktets fremtidige opgaver,
ud fra en distriktsstab med få ressource personer.
Udvalget: Sus Lynge Dahl, Gitte Rieks Jakobsen, Poul Møller, Lærke Grüttner Møller, Åge Møllebjerg


Aftaler første møde inden ultimo november

Evt.
Åge henstillede til at alle kontrollerer oplysningerne omkring kontaktpersoner på Aggersborg Distrikt
hjemmeside (sharepoint).
Link: http://nn.spejdernet.dk/distrikt/aggersborg/default.aspx
Bjarne kunne oplyse af KFUM Spejderne var på vej til at nedlægge sharepoint og dermed distriktets
webside.
Man kan se i nyhedsbrevet fra KFUM spejderne, at der er tale om at omlægge til Google Apps.
Derfor indstiller jeg den store oprydning på den nuværende webside.
Bjarne vil sørge for at listen over gruppeledere og kontaktpersoner ajourføres således at vi har et
sted med en liste over kontaktpersoner til grupperne.
Ovenstående opfordring har derfor ikke så stor vægtning.

Dette var de notater jeg gjorde mig på mødet set ud fra mit eget behov og synspunkter. Derfor skal
det ikke betragtes som et egentlig referat da det ikke var udgangspunktet fra starten af mødet!
Åge Møllebjerg
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Bilag:
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