Aggersborg Distrikt
Stabsrådsmøde d. 02. november 2017
Deltagere: Sonja, Vestrup, Strandby, Tranum, Vegger, Bonderup, Fjerritslev, Ullits, Hame
Afbud: Kirsten, Farsø, Skovsgaard
Pkt.
Emne
1 Indledning
2 Nyt fra staben

Kommentarer

Ansvar

Andagt
En Edderkop - der bed den bærende tråd fra oven over!

Mogens

Uddannelse
Sidste arrangement Mad og Visdom i Farsø
• Vi ønske ideer til mere inspirerende punkter, så skriv en ønskeseddel til
distriktsstaben.
• Vi henstiller til grupperne at de skal prøve at få lederne på kurser mm.
• Rolandkursus - svært at få unge kommende ledere af sted.
o Strandby har en del afsted, også på Diamant. Giver et Rolandkursus til
spejdere i konfirmationsgave
• Reklame for Rolandkurset på fælles tropsaften kunne være med til at få skabt
opmærksomhed og interesse for kurset

Kim

Fælles tropsmøder
• To i efteråret har været aflys: Skyldes måske tidsperioden 1700 til 2100
o Strandby er med på et nyt forsøg i mindre tidsrum. dato kommer
• Bonderup - Fælles tropsaften til foråret (torsdag) dato kommer.
Paletten er kommet i et fin ringbind der er mere overskuelig. Købes på 55° Nord
Næste år der der DM i spejd 21.-22. april Thorup Hede, Finale er 19 -21 maj
Ny sangbog kan bestilles

3 Samværsregler

Samværsregler er ikke børneattester, men der var en del tale om reglerne omkring
børneattester, hvor ofte mm. Hvem får besked osv.
Der findes en guide på spejdernet. Hvordan foregår vores hverdag mm. Der er
mulighed for korpskonsulenter kan komme og være behjælpelig. Grupperne kan
evt. tage det op på gruppemøder.
•

Kan en leder være alene til et spejdermøde??

4 Økonomi

40.000,- kr. på kontoen
• Beløbet har svære det samme i flere år. Så forbruget i distriktsregi svare til det
nuværende kontingent
Der blev drøftet forskellige ting,, som der kunne være mulighed for, at grupper og
enkelt personer kunne søge penge til.

5 Medlemssystemet,
Økonomisystemet

• Mangler at lederne kan tilgå systemet i forbindelse med indkaldelse til møder
mm
• Kan ikke håndtere år stjerne
• Bruges kun til det man skal
• Facebook gruppe: Medlemsservice - Bruger til bruger
• Kassereren fra Tranum bruger regnskabsmodulet
• Kursus regnskabsdelen af medlemssystemet skal laves lokalt - staben

Sonja

Distriktsstaben vil viderebringe ønskelisten

6 Distriktsstaben kontakt til
grupperne

7 Fastholdelse af seniorer

Hvis grupperne ønsker besøg af et stabsmedlem er der mulighed for det.
Forslag om en stabsgruppemedlemsliste med kontakt oplysninger og billede på en
lille plakat til opslagstavlen i grupperne - det laver vi

Åge

Referaterne ønskes tilsendt gruppelederne på mail

Mogens

•
•
•

Hvad med seniorcentre
En super patrulje - (en man skal søge medlemskab af) - en nord og syd for
fjorden. Måske fra 7 klasse
Distriktsturneringen står stadigvæk og kan afvikles.

Staben
arbejder
videre
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8 Grupperne rundt

Vegger:
Kursus sammen med Ullits Bispebjergmetoden, hvad trives lederne med. Akut
ledermangel, efterlyser ledere i området
Tranum:
Gruppeweekend, godt på tværes af alder. Afholdt et arrangement i gammel
nedrivningsfærdigt Spøgelseshuset med over 200 deltagere. ”Laver kund det der
er sjovt”
Strandby:
Bævere og er slået sammen, for få små børn. Juniorer - seniorer kører godt og
fungerer sammen.
De store har lige gået 100 km. Juniorer 50 km.
Godt dækket ind af ledere
Ullits:
Dobbelt op af børn efter sommerferien
Få børn fra Ullits et par fra Hvalpsund - resten er fra Gedsted.
Prøver at starte familiespejd.
5 ledere så der er god sammenhæng.
Konkurrerer med badminton
Vestrup:
Stille og roligt, rimelig med ledere 50 % af skolens børn, seniorer spejdere der
gerne vil deltage, men er nok ikke til ekstrem spejder.
Haubro pigespejdere får lidt hjælp ind i mellem - mere samarbejde fremover
Fjerritslev:
Lidt ledermangel ved bævere og ulve (barsel mm)
Arbejder med og forbereder julemarked.
Bonderup:
Stille og roligt - stor ulveflok. Der kommer små årgange i skolen så der forventes
nedgang. Ikke så mange spejdere i perioden. Udfordret af at der er unge
mennesker der er stoppes som spejder, men går ikke til andre ting.
Skal på gruppeweekend i Hanbohus
Farsø:
Kører derudaf!
Kettrup:
Lidt samarbejde med Fjerritslev
Ålestrup
Hvam

9 Arangementer

Nytårskur
som vi plejer d. 5. januar. Senest tilmelding 10 dec.
- 100 kr. pr. person. Kontant eller overførsel til Sonja
Distriktsmøde på Bjerget efterskole. Bemærk det er en Lørdag
Distriktssommerlejr d. 11. - 13. maj
Bæver Ulvestævne d. 16. juni Tranum

10 Facebook side / gruppe
11 Evt

Vi udbygger med en Facebookside til annoncering af arrangementer mm

Åge
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