Aggersborg Distrikt
Rådsmøde d. 6. november 2014
Repræsentanter fra grupper: Oles Torp (Ålestrup), Bonderup, Ullits Vegger Vestrup Tranum, Fjerritslev, Hame
(Mejlby-gruppe), Kasseren: Sonja
Pkt.
Emne
1 Indledning
2 Nyt fra staben

Kommentarer

Ansvar

Ved Mogens
En kort gennemgang af hvad staben har foretaget sig siden vi startede med den nye
organisation. Herunder hvem der har kontakten til de grupper der ikke har medlemmer
i distriktsstaben
I store træk har det været planen at forsætte med de aktiviteter der tidligere lå i
distriktsstabsregi: Fælles tropsmøder, Bæver- Ulvestævne, mm.
Men lidt nyt er der sat i gang.

Mad og visdom - en aften med spisning og efterfølgende workshops.

Inspirationsaften for bævere og ulveledere hvor der bl.a kunne udveksles
programmer og gode ideer
o
Lignende har været forsøgt for spejder/senior ledere men der har ikke været
tilslutning

3 Økonomi
v. Sonja Overgaard

4 Kommunikation ud til
grupperne fra
Distriktsstaben
Er det ok, hvordan kan
det evt. gøres bedre!

Kassebeholdning er ca. 20.000, kr. Plus der er lige sendt girokort ud med
distriktskontingent til betaling senest .1 dec. (25,- kr. pr. medlem der er registreret i
medlemssystemet)
Sonja vil gerne have information om navn og Post adresse på kasserer Specielt nye

Der er plads til forbedringer ang. tilbagemelding til Sonja om skift af kasserer i
grupperne
OBS

Distriktsmærker ligger ved Sonja
Ålestrup: mailgrupper- Anbefaler at mails bliver sent direkte til den tilhørende
mailgruppe
Vestrup: Mail i god tid, og derefter umiddelbart førDistriktshjemmeside
se punkt 8.
Fra Distriktsstaben opfordres der til at gruppelederne / postmodtagerne får formidlet
oplysningerne fra distriktet videre de rette vedkommende
For dem der har fået ny Google spejder mail

Flytning fra spejdernes Exchange system til Google systemet kan give problemer
omkring datoer på mails, kalenderposter mm.
o
Kontakt evt. Udviklingskonsulent Thomas Hestbæk

5 Ønsker til distriktsstaben






6 Grupperne

Kursus / information omkring ADHD børn som der tidligere har været afholdt.
o
Vesthimmerland kommune inviterer til fyraftensmøde angående emnet i
Ranum her i november
o
Det anbefales at distriktet holder et informations arrangement om ADHD
børn i foråret syd for fjorden med Bente Tranum som der tidligere er holdt i
Bonderup (www.bentetranum.dk)
Udlevering af stjerner årsstjerne ved DTC
o
DTC eller VICE DTC kan rekvireret til uddeling af ”mærke” årsstjerner
Fælles leder-dag for unge grenledere i stedet for en hel weekend på linien-ud.
o
I stil med dem der tidligere er afholdt (Mad og visdom)
o
Det kan være svært at få unge ledere til at afsætte en hel weekend til et
grenkursus på Linien Ud

Det går tilsyneladende rigtigt godt i de fleste grupper. Der er kommet løsninger til
ledermangel og andre udfordringer hos mange af grupperne.

Dog er det steder hvor distriktsstaben skal have iværksat noget hjælp som kan
handle om at vælge at sætte noget mere i gang eller af afvikle det helt.

Grupperne kontaktes for at høre om der er interesse for at sætte alle sejl ind eller
de i bund og grund helst vil afvikle.
Medlemstallet ser generelt positiv ud, i forhold til gruppernes forventninger og
kapacitet med få undtagelser.
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6 Grupperne - forsat:

7 Kalender

Hame-gruppen har skolespejder, hvor der samarbejdes med Haverslev- og Ravnkilde
skole. Børnene på skolen kan vælge forskellige aktiviteter i en 10 ugers periode af
gangen, der i bland spejder. Det foregår fredage fra kl. 1200 kl. 1400
Skolen står med de fulde pædagogiske ansvar og der er lærere / pædagoger med fra
skolen til bl.a. at håndtere konflikter mm.
Spejderlederen er ansat i en form for timelærer eller vikar på skolen og får løn for
arbejdet.
Men der er mange udfordringer og forventninger der skal afstemmes mellem skole,
lærere og spejderleder. Det er et stort og udfordrende arbejde!
Ideer til få flere med til spejder:

Tag en ven med

Uddele noget der kan bruges: Knobsreb mm

Nytårskur: 9 januar 2015

Der arbejdes på at lave et arrangement i ”Fun centeret” i Nørresundby

Pia

Distriktsmøde Farsø Efterskole: 26. marts 2015

Mogens

Bæber / Ulve Distriktsturnering: 9. maj 2015

Strandby: tirsdag d. 17 marts planlægningsmøde (skal aftales med Strandby)
Fælles tropsmøder foråret sidst i april

Skovsgaard spørges om uge 17

Vegger d. 29. april uge 18

Mogens

Næste Stabsrådsmøde:

Hyppigheden af stabsrådsmøder blev diskuteret, og der blev i enighed besluttet at
et møde var nok, nu når der også var distriktsmøde hvert år!

Næste gang november 2015

9 EVT

http://nn.spejdernet.dk/distrikt/aggersborg
Aggersborg Distrikts hjemmeside

Kalender, Mødereferater, distriktsstab kontakt
Så længe systemet (MS sharepoint) kører og vi kan tilgå det med morderne browsere
forsætter vi med at benytte denne hjemmeside.
På sigt skal vi over på et andet system

Referent:
Vice DTC Åge Møllebjerg
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