
Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 
 
Til stede var følgende grupper: 

 
Bolund 2   Borup 3    

Karlslunde 2  Lejre 1 
Roskilde 6   Svogerslev 4 

Tune 5   Vindinge 1    
Walburris 2   

 
Herudover var udviklings konsulent Kristian Rostgård med til mødet. 

 
Velkomst ved Peter Harbo. 

 
1. Valg af dirigent og referent. 
 

Til dirigent blev Jørn Zinglersen (Vindinge) foreslået, og valgt uden 

modkandidater. 
Til referent blev Anders Peterson (DTA) foreslået, og valgt uden 

modkanditater. 
 

2. Beretning af de sidste 2 år fra DTC. 
 

2014 var småt med aktiviteter; 

Bæverweekend ?, distriktsturnering i Osted 
 

2015 var noget bedre. 
Bæver weekend i Særløse overdrev, distrikts turnering i Hedeland, distrikts 

weekend på Bromme centret og Thorsnat i Særløse overdrev. 
Der var 130 spejdere med på Bromme centret, og blev en stor succes. 

 
Allan Thiberg fremlagde i foråret til Peter, at han havde rod i regnskabet. 

Det gav store og mange møder med korpset og andre udefra. 
Distriktet valgte ikke at anmelde Allan til politiet, (da vi fik dækket vores tab, 

med hjælp af et familie medlem til Allan). 
 

Asger Jensen (ny kasserer), Rene (fra Svogerslev), og Lars (Walburris) har 
gået igennem en kæmpe bunke bilag og regnskaber. 

 

Osted hytten har kostet distriktet en masse penge, primært til varme. 
Vi skal snakke salg af hytten, (under punkt 3a). 

 
Vi har en ejendomsmægler på sagen. 

 
Thors nat genopstod i 2015 med stor succes. 

 
Årets medlemstal lyder umiddelbart på en fremgang på 17 medlemmer i 

distriktet. 
(men 2 grupper mangler dog at afslutte deres af). 

 
 

 
 



3. Fremlæggelse af regnskabet. 

 
Efter 2010 valgte de 2 revisorer at stoppe, dog uden at distriktsrådet har 

været klar over dette. 
 

Asger har derfor måtte starte helt forfra med regnskabet fra 2012 og frem til 
2015. 

 

Det underskud som Allans rod har medført, har et andet familie medlem valgt 
at gå ind og dække for Allan. 

 
- se de medsendte regnskaber. 

 
Roskilde spørger ind til hytteleje refusion, som fra nu af sendes ud til 

grupperne, da distriktet ikke længere kan søge om dette i Roskilde kommune. 
 

Regnskaber blev efter grundig gennemgang, godkendt af rådet med 100 % 
enighed. 

 
Hermed slutter distriktets sag og mellemværende med den tidligere kasserer 

Allan Thiberg 
 

3a. Salg af Osted hytten. 

 
Vi skal nu have solgt hytten, for at slippe af med den store udgift. 

 
Hytten og grund, har tidligere været ejet af et vejlaug, og nu ejes af Lejre 

kommune, med brugsret af spejderne. 
 

Et beløb ved salg, vil gå i distriktets kasse, både tab eller gevinst ? 
 

Vi har fået en aftale på en lav ejendomsmægler salær på kun 50.000 kr. frem 
for normalt 100.000 kr. 

 
- Hvorfor så overtage hytten, hvis den gav overskud ? 

Man blev oplyst ved overtagelsen, at det kunne løbe rundt, selv ved lav 
udlejning. 

 

- Hvad skal der ske med det indbo som er i hytten? 
Patruljekasser mm. ?? 

 
- Skal der laves et status på inventar af hytten, til et evt. muligt salg til 

grupperne i distriktet. 
 

 - (Roskilde) Alle burde tale for et salg af hytten. 
 

Der blev herefter afstemning, og der var igen 100 % opbakning til et salg af 
hytten. 

(Det vil være Peter Harbo og Asger Jensen, som vil afslutte denne sag af, så 
den ikke kommer til at hænge på en ny DTC). 

 
 

 



4. Distriktets aktiviteter i 2016 + 2017. 

 
DM i spejd på Næsby centret, den 1. – 3. april. 

 
Grenmøder 2016: 

26. maj, 12. sep. (og rådsmøde), 22. nov. 
 

Landsmøde 2016: 

28. – 29. maj. 
 

Distrikts turnering 2016, den 12. juni (Bolund og Svogerslev står for arr.) 
 

BL –BA kursus og distriktsweekend på Næsby centret 7. – 9. okt. 
 

Thorsnat den 28. okt. 
 

Grenmøder 2017: 
8. marts (distriktsmøde) + 18. maj. 

 
Bæverweekend 2017 ? 

 
Herefter kommer der forslag til mulige arr: 

 

Uddannelse af nye ledere 
Fælles møde for trop og seniorer på tværs. 

Biograf møde. 
Socialt samvær for lederne / roverne. 

PL – Pa kursus 
Junior weekend (program ligger klar til brug hos Linda) 

Byløb i Roskilde (frem imod SL 2017) 
SL 2017, bliver igen kørt igennem kommunerne. 

Sgt. Georgs dag 
Distrikts sommerlejr i 2018 eller 2019 ? 

 
Der blev nu afholdt en kort pause på 20 min. 

(så staben lige kunne samles og snakke sammen). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



5. Fremlæggelse af budget + kontingent 

 
Distriktet tæller 777 medlemmer. 

 
- Roskilde – kunne vi lave en tur til Osted ? 

Grupperne kunne bruge hytten til weekend ture indtil et salg. 
Lejeprisen for egne grupper er på 1500 kr. for en weekend. 

 

Prøve at synliggøre leje muligheder 
 

Kontingentet på 45 kr. blev godkendt. 
 

Fremlæggelse af budget. 
(se bilag under regnskabet) 

 
Karlslunde er forundret over salgsprisen på hytten, som bør kunne dække 

prisen for en ejendomsmægler, ind ved et salg. 
 

På rådsmødet den 12. sep. gøres der status på salg af hytten. 
 

Roskilde – hvad med udgifter + indtægter ved ture og lejre ? 
 

Distriktet kan måske ikke dække alle udgifter, i form af hyttelejen. 

 
Lars (Walburris) fortæller, at  pga. en stor pose penge for mange år siden, blev 

det vedtaget, at distriktet kunne give tilskud til ture, og på denne måde støtte 
arr. Som blev afholdt i distriktet. 

 
Ture burde lige nu, kunne hvile i sig selv, men fremover skal ture kunne løbe 

rundt og man kan derfor ikke regne med et tilskud. 
 

Flere grupper støtter op om forhøjet deltager betaling. 
 

Det kan blive et problem, at dække alle udgifter ind, ved de arr. Som allerede 
er planlagt. 

 
----------------------- 

 

Alle arr. I distriktet skal fremover kunne løbe rundt og hvile i sig selv. 
 

Herefter blev budgettet vedtaget. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



6. Valg til distriktsstaben. 

DTC –   Peters Harbo genopstiller ikke 
Kasserer –  Asger Jensen genopstiller 

DTA -   Karsten Krog genopstiller 
DTA -   Dorthe Mølvig genopstiller 

DTA -   Anders Peterson genopstiller 
DTA -   Linda Jørgensen genopstiller ikke 

DTU -  Mette Ihde genopstiller 

 
Linda giver en opsang, til at flere bør melde sig, da der eller vil blive 

begrænset med aktiviteter fra distriktets side. 
 

Mette fortæller, om hvad det indebærer at sidde i staben. 
4 stabsmøder + 4 grenmøder + 1 juleafslutning. 

 
Der var herunder meget ro i salen 

 
Dorthe rejser dig også, og vil gerne fortælle lidt om hvor lidt der skal til, for at 

få alle grupper til at stille op til diverse ting og arr. 
 

Staben ser fremover ud som følger: 
 

Kasserer –  Asger Jensen  

DTA -   Karsten Krog  
DTA -   Dorthe Mølvig  

DTA -   Anders Peterson  
DTU -  Mette Ihde 

 
Marianne (ny gruppeleder i Roskilde) melder som samme problem hjemme i 

egen gruppe, til trods for at de har en stor voksen gruppe medlemmer. 
 

7. Valg af revisorer 
 

Lars Jørgensen 
René Andersen 

 
Begge blev valgt uden modkandidater. 

 

7a. Tak til Peter og Linda 
 

Staben vil gerne takke Peter og Linda for deres arbejde i staben igennem flere 
år. 

Peter melder dog, at han måske vender tilbage i 2018, når spejdernes lejr er 
overstået  

Begge modtog en lille gave. 
 

 
 

 
 

 

 
 



8. Evt. 

 
Peters Harbo har valgt at stoppe, da han er været med til at planlægge SL 

2017., og har rollen som Funktionschef (for handel, indkøb og forplejning) 
 

Bo – takker for DT regnskab og kendskab, men hvad med Linjen UD ? 
Det er der ikke nogen som kender noget til… 

 

Bo – fortæller at Roskilde kommune, vil indkøbet 32 hængekøjer, om man kan 
leje (tjek Kettingeværk på nettet). 

 
Skal der sælges ud af inventar fra Osted hytten? 

 
Vindinge fortæller, at der den 24. april afholdes et stor arr. i Hedeland. 

- her vil 4 kommuner indvie Hedebostien. 
 

Karsten følger op, som spørger om flere grupper vil være med ? 
 

Mette – Facebook gruppe og side, bliver det brugt ? 
 -  der er stor opbakning til dette arbejde  

 

Marianne (Roskilde) 
Indkaldelse til møde på Bromme centret ? 

Hvem tager af sted og hvorfor er vi indkaldt… 
 

Mødet bliver sluttet af kl. 20.50 
 

------------------------------------------------------------ 
 

Efter mødet i onsdags satte staben sig ned og gennemgik debatten fra mødet om vores arbejde i de 

næste to år.  

Vi har konstitueret vores roller.  

For de næste to år kommer staben til at se således ud:  

DTC: Mette Ihde  

Kasserer: Asger Jensen  

DTA: Karsten Krog - bæver 

DTA:Dorthe Mølvig - ulve 

DTA: Anders Peterson – junior / trop 

 

Vi ser alle sammen frem til et fortsat godt samarbejde med alle grupperne,  

og håber at I gør det samme.  

Tak for et godt møde i onsdags og husk endelig at kontakte staben hvis I har et emne i gerne vil 

have taget op på et råds- eller grenmøde, eller hvis I har nogle spørgsmål, vi kan hjælpe med.  

Referat fra mødet er vedhæftet denne mail. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Ihde 


