Distriktsrådsmøde torsdag den 7. november i Ullits
Tilstede: Vestrup, Hame, Fjerritslev, Bonderup, Tranum, Aalestrup, Vegger, Ullits og
Strandby.
Afbud fra Øland, Skovsgård, Hvam og Kim.
1. Indledning/andagt handlede om BP og biblen, som minder os om at gøre
noget godt for hinanden.
2. Kommentarer til dagsordenen var der ingen af.
3. Nyt fra staben.
Bæver/ulvedistriktsturnering den 6/6 2020 i Fjerritslev
Gruppeledernetværk den 21. november i Aalborg for gruppeledere i de 5
nordlige distrikter. Emne: Hvordan skaffer vi nye ledere og får dem til at blive.
4. Korpskonsulenten Sus Lynge Dahl har ordet.
- Korpset har lavet nogle Print selv indbydelser og informationsmateriale.
Hvis gruppelederne ikke har fået lavet et log in, kan de kontakte
kommunikation@KFUMspejderne
- Håb til handling aktivitetshæfte for junior og tropspejdere. Det er lavet i
samarbejde mellem KFUM-spejderne, Grøn kirke og Folkekirkens
Nødhjælp. Klimaforandringer er et globalt fænomen, og spejderne skal
lære at handle og gøre noget godt, der kan komme mange til gavn. Håb og
handling hænger sammen. Aktiviteterne bygger på FN´s Verdensmål nr 12
om Ansvarlig forbrug og produktion samt Verdensmål 13 om Klimaindsats.
- Projekt ”det bedste sted at være frivillig” har fokus på bevaring og
styrkelse af spejderlederes trivsel og engagement. Vejledningshæftet
'Vores trivsel' er fyldt med inspiration og redskaber til at arbejde med
trivsel blandt lederne i gruppen.
- "Hvorfor-øvelsen" handler om at kunne formidle, hvorfor vi som
spejdergruppe laver spejderarbejde, og ikke kun hvad vi laver eller
hvordan vi laver det.
- Samværsregler skal laves for at give tryghed for ledere og børn. Vi havde
en snak om, hvordan det er gået med at lave dem, om det var svært og
hvor de er? De fleste har fået dem lavet. De har givet nogle gode snakke
men det har taget tid. Nogle har dem til at hænge fremme og andre har
dem i lederskabet.

- Gruppens ledersammensætning kan deles ind i 4 grupper
25 % opvokset i gruppen og 75 % forældre. Her skal man have fokus på at
forældrene indrages i fællesskabet. Der skal ydes støtte og uddannelse ift.
Spejderaktiviteter.
45 % forældre, 45 % opvokset i gruppen og 10 % udefra. Her skal man have
fukus på at dyrke fælleskabet, at motivationen for ledergerningen kan
være forskellig, at forældre kan have behov for hjælp til programlægning
og aktiviteter og at de unge får medbestemmelse
50 % opvokset i gruppen og 50 % kærester, familie og netværk. Styrken er
at der er et stort kenskab til hinanden og et stort fællesskab. Her kan man
være sårbar, hvis der opstår konflikter.
100 % opvokset i gruppen. Lederne har gennemført rejsen fra bæver til
leder. Her kan være et stærkt fællesskab og solidt fundament for ambitiøse
mål. Der kan være fare for den ”grønne mur”
100 % forældre. Her kan være sparsom spejdererfaring og stor brug for
lederuddannelse.
5. Økonomien er god.
Fælles distriktssommerlejr i Kr. Himmelfartsferien 2020. Distriktet dækker evt.
Underskud og får evt. Overskud.
Bæver/ulvedistriktsturnering er også distriktets arrangement og dækker evt.
Underskud og får evt. Overskud.
6. Aktuel udfordring: Fremtiden for grupper, hvor der ikke længere er en skole i
byen?
Strandby har ikke længere en skole. De laver bæver/ulve program hver 14.
dag. Farsø har tilbudt at samarbejde, men lederne ønsker ikke at flytte til
Farsø.
Hvalpsund gruppe er lukket. Skolen lukkede. Børnene gik i skole i Ullits og gik
til spejder i Ullits.
Vegger er en lille gruppe. Få børn i byen, og børnene går på 3 skoler.
Vegger/Ullits/Strandby laver fælles lejr i september.
Bonderup/Fjerritslev/Tranum vil måske lave et samarbejde i fremtiden.
7. Grupperne rundt:

Vestrup: de har en stor del af skolen elever. De forsøger at forkæle trop og
seniorspejderne. De er aktive på Thorup Hede. De kunne godt bruge nogle
flere ledere.
HAME: De har OK med ledere. De laver deres egne ledere. De mangler børn
for tiden. De får juniorspejderne fra Vegger. De vil prøve at samarbejde med
børnehaven til foråret. De arbejder på et nyt spejderhus.
Bonderup: De har en god bæver/ulveflok. De har også store spejdere. De
eftelyser samarbejde med andre grupper for de store. De store falder fra.
Tranum: De har en god flok børn og ledre. De har mange fra Brovst. De har
haft en god gruppeweekend i Hjortsdal dyrepark.
Aalestrup: De store stopper. De har nogle bævere. De har en god lederflok,
hvor flere er bosidende i Viborg.
Strandby: De laver bæver/ulve program hver 14. dag. Farsø har tilbudt at
samarbejde, men lederne ønsker ikke at flytte til Farsø.
Fjerritslev: Der er en god lederflok. Der er ok med børn. De deler indbydelser
ud i klasserne.
Ullits: Tropspejderne er på efterskole. Der er få bævere, ulve og junior. De
konkurrerer med badminton i byen. Senior/roveraktiviteter 1 gang pr. Mdr.
Vegger: få bævere og ulve men ok med ledere.
8. Kalender:
13. nov fælles tropsaften i Skovsgård. Fjerritslev, Tranum og Bonderup er
tilmeldt.
3. jan 20 nytårskur i Rønbjerg
6. feb stabsmøde
14. marts distriktsmøde
Fælles tropsaften Vestrup?
Fælles tropsaften onsdag den 29. april i Tranum
21-23. maj fælles bæver/ulve distrikts sommerlejr på Hanbohus
6. juni bæver/ulve distriktsturnering Fjerritslev
Sensommer bæver/ulvetur til Livø
9. Evt:
Linien ud 28. feb-1. marts i Viborg mangler ledere til gren ulve. De vil gerne
have ønsker til kurser.
Mobilpay: der har stået noget om det i kasserer nyhedsbrev april 19.

