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Asger Jensen

Fra: Peter Harbo <mail@peterharbo.com>

Sendt: 16. september 2015 22:40

Til: vfh@mail.tele.dk; kaj@kkbo.dk; Marina og René Dalskov; brian-johnsen@privat.dk; 

gruppeleder@svogerslevspejderne.dk; jbz@mail.dk; Anders Peterson; Dorthe 

Mølvig; Sohrt; marianne.toft@gmail.com; gruppeleder@lejrespejder.dk; Gitte Røssel

Cc: Linda & Lars Jørgensen; krog.tune@post.tele.dk; Mette S. Ihde; Asger Jensen

Emne: Sct. Georg Distrikt - Situationens tilstand

Vedhæftede filer: 2015 09 13 Regnskabsrapport.pdf; 2015 09 14 Noter til regnskab.pdf

Kære gruppeledere i Sct. Georg Distrikt. 
 
Først og fremmest tak til de gruppeledere der var mødt op til Distriktsrådsmødet i mandags i Walburis' 
super flotte nye hytte..! Jeg talte i alt gruppeledere fra 5 grupper, og dermed var under halvdelen af distriktet 
repræsenteret….. 
 
Emnerne var:  

1. Regnskab, overdragelse af samme samt Osted hytten 
2. Staben og posten som Distriktschef efter Distriktsmødet til marts 
3. Gruppeleder netværk / konference. 

 
1) Asger gennemgik regnskabet og kom med sine vurderinger og betragtninger hertil (vedhæftet) Kort sagt 
kan det siges at det står rigtig skidt til for økonomien i distriktet (og det er ikke nødvendigvis Allans skyld). 
Vi kikker på en mulighed om at få afhændet Osted Hytten i løbet af Kort tid. Asger og jeg påtager os denne 
opgave. Det kan blive nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært Distriktsrådsmøde i November for at få 
formalierne på plads i forbindelse med et evt. salg, samt tilladelse fra rådet til at opkræve kontingent i 
januarmåned 2016 for at have likviditet til at betale vore regninger. 
 
2) Som fortalt også i foråret, så er der gode kræfter der fortsætter i staben efter Distriktsmødet til Marts. 
Men disse personer mangler nogle gode spejderkollegaer til at være med i arbejdet omkring distriktet. Asger 
har indvilget i at have kasserer hatten på i noget tid… I hvertfald én fuld periode mere :-) Derimod er der en 
ledig post som DTC - Distriktschef -  ledig efter mødet. Kender I til nogen som kunne have interesse for 
denne post, eller distriktsarbejde i øvrigt, så giv mig endelig besked. Der er stadig god tid til at overdrage 
viden, kontakter og så videre… Men tiden går stærkt! 
 
3) En opfordring til at gruppeledelser tilmelder sig dette fantastiske arrangement. Kom hjem med en masse 
idéer, værktøjer og nye kontakter rundt om i landet. 
http://scoutzone.dk/?id=826&eventuri=kfumspejderne.dk%2Farrangement/gruppeledelseskonference/%3Ft
ype=900 
 
Husk at næste grenmøde er datoen flyttet til 4. november og bliver afholdt af BUS Roskilde - meget mere 
herom senere. 
 
Der er stadig ledige pladser på Thors Natøvelse…. Så få lige prikket til jeres troppe om at få sig tilmeldt. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
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Peter Harbo 
 
Mail@PeterHarbo.com 
40869144 
 
Hørskætten 1a, 2630 Taastrup 
 


