Aggerborgs Distrikt
Distriktsrådsmøde d. 5-11-2015 Hame
Deltagere: Vestrup, Tranum, Bonderup, Vegger, Ullits, Fjerritslev, Hame
Afbud: Farsø, Strandby, Kim Levisen
Pkt.
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Emne

Kommentarer

Kan manglende salt i
Havregrøden udløse en
borgerkrig?

I yderste konsekvens 

Nyt fra staben

Der er ikke nyt fra staben. Vi forsætter med de kendte arrangementer
som Bæver-/ulve stævne, Fælles tropsaftener, Nytårskur samt Mad og
visdom.
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Uddannelse:
Linien ud første weekend i marts 2016 i Silkeborg
Økonomi
v. Sonja
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Det går godt. Vi har omkring 30.000 kr.
Vi skal diskutere beløbet til distriktsmødet. Hvor stort et beløb er
fornuftigt at have til at stå, hvordan anvender vi pengene?
Husk at søge distriktet om økonomisk støtte, hvis i har spejdere der
gerne vil deltage i større / specielle arrangementer
HUSK AT SENDE GODKENDT GRUPPE-REGNSKAB TIL SONJA (HVER ÅR)!!!!!

Hvordan får vi flere af vore
spejdere/ledere til at deltage i
arrangementer udenfor
distriktet, som landsmøde,
landstræf, Godt i gang m.m
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5 Ønskeliste til distriktsstaben

Der er ikke konkrete bud på problemstillingen ud over at arrangementer
med spisning ser ud til at være attraktive.
Til næste landsmøde vil distriktsstaben prøve om vi kan etablere et
formøde for at skabe indsigt og interesse omkring landsmødet.
Der har været Landstræf hvor der ikke var så mange med fra Aggersbor.
Ikke alle er lige tilfredse med formen og alkoholpolitik mm. på
Landstræffet. Derfor vil vi i distriktet ikke lave større aktivitet for at få
flere deltagere med næste gang.
På nær et enkelt fællestropsmøde har der været opbagning og fremmøde
til distriktets egne arrangementer.
Der var ingen konkrete ønsker!

Grupperne rundt

Der er stadig grupper med udfordringer, men ikke samme grupper og
heller ikke samme problemer som ved sidst års distriktsrådsmøde.
Husk at vi har korpskonsulenterne som vi kan trække på, og få hjælp,
inden problemerne for alvor bliver store!
Distriktsstaben hjælper gerne med kontakten!

Kalenderen

Se: http://aggersborg.kfumspejderne.dk
Seniorer arrangement kommer senere: Tom arrangerer sammen med
Ullits seniorer

Eventuelt

Orientering om gældsbreve i forbindelse med Thorup Hede.
Der er 3 gældsbreve som lægges sammen til et gældsbrev. Det gør
administrationen lettere og genforhandlings hyppigheden mindre!
3. november 2016
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9 Næste møde
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