
Distriktsmødet onsdag den 7. marts 2018 
 

0Til stede var følgende grupper: 
 

Bolund 2   Borup 4    
Karlslunde 2  Lejre 1 

Roskilde 5   Svogerslev 3 
Tune 3   Vindinge 0   

Walburris 2   
 

Alle fremmødte grupper var til stede med GL (på nær Bolund). 
 

Derudover var følgende med: 
 

DC: Mette Ihde 

Kasserer: Asger Jensen 
 

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

 
Velkomst ved Mette Ihde. 

 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
 

Til dirigent blev Niels Fribo (Lejre) 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. 
 

Osted hytten er blevet solgt. 
Afholdte møder: 8 grenmøder (2 rådsmøder) 

 
Der er kommet et stort fremmøde til distriktsweekenden i okt.  

(ca. 125 personer) med regnet BL / BA kursus 

 
Bæverweekenden i april 2017 havde 98 deltagere på Arresø Centret. 

 
Thorsnat havde 40 års jubilæum og det blev fejret i skoven. 

Med stor deltagelse af spejdere. 
 

Senior arbejde er startet op af Mette. 
20 deltagende spejdere til første møde, og fremover vil det blive aftalt de få 

grupper i mellem, hvem som tager mødet op og afholder det. 
 

Opstart af senior netværk er gjort med følgende grupper; 
Borup, Roskilde, Svorgerslev, Karlslunde, Lejre og Walburris 

 
Til næste møde, bør alle GL være med på indbydelsen vil mailen. 

 



SL 2017 – alle grupper var med på lejren og fik gode oplevelser. 
 

Roland 1 for voksne (mange deltagere fra distriktet) 
Linjen Ud i Roskilde (mange deltagere fra distriktet) 

 
Flot brug af distriktets facebook side, til fremlysninger er eller hvad man lige 

har brug for hjælp til. 

 
Der er kommet GruppeLedere i 4 grupper, nemlig Bolund og Svogerslev i 

2017, samt Walburris og Lejre i 2018. 
 

 
3. Fremlæggelse af regnskabet. 

 
Regnskabet følger med ud separat på fil. 

 
Hensættelse til distrikts sommerlejr 2020 er der afsat 25.000 kr. i regnskabs 

året 2017 (hertil kommer så 2018 + 2019 + 2020) = i alt 100.000 kr.  
 

Regnskabet er endnu ikke blevet godkendt af revisorerne, men det gøres inden 
for kort tid. 

---- 

Regnskabet blev foreløbigt godkendt, og vi afventer underskrifter til næste 
grenmøde i maj måned. 

 
 

4. Forhandling om distriktets arbejde i de kommende 2 år  
(2018 + 2019). 

 
2018: 

 
DM i spejd på Næsby centret, den 6. – 8. april. 

 
Bæverweekend på Arresø centret den 20. – 22. april 

 
Grenmøde: 24. maj i Karlslunde 

(rådsmøde vedr. distrikts sommerlejr 2020) 

 
Distrikts turnering 2018, den 10. juni –  

Borup har sagt ja til at afholde dagen (ukendt sted) 
 

BL –BA kursus og distriktsweekend på Næsby centret 5. – 7. okt. 
 

Thorsnat den 26. okt. 
 

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

Grenmøder 2018 - 2019: 
 

Mandag den 10. sep. (rådsmøde) 
Tirsdag den 20. nov 

Onsdag den 27. feb. (rådsmøde) 

Torsdag den 23. maj 



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

 
2019: 

 
Bæverweekend på (Arresø centret) 

 

BL –BA kursus og distriktsweekend på Næsby centret 4. – 6. okt. 
 

Thorsnat den 25. okt. 
 

Herefter kommer der forslag til mulige arr: 
 

Anders fortæller, at han er startet op med at indhente priser hos alle centre i 
Danmark. 

Der er lavet et ansøgnings skema, så alle fik samme udgangs punkt. 
(Priser på bus og toilet forhold kommer senere) 

 
GL fra Svogerslev ønskede udveksling af erfaringer med medlems service og 

brug af samme. 
 

GL Roskilde, fortæller at de bruger Flex billet. 

 
Bolund kasserer er Jan Tholstrup (som er ansat på korpskontoret som 

administrations chef) 
 

GL Borup, fortæller om familiespejder arbejde, om vil høre om nogle grupper 
har gode erfaringer med dette ? 

 
PL – PA kursus ønskes i distriktet. 

Flere slutter op om dette… 
 

Intro til nye ledere. 
 

GL Lejre, foreslår udveksling af erfaring fra gamle til nye ledere. 
Gerne ved at man kommer ud til en anden gruppe og hjælper til i 1 -2 møder. 

 

Cathrine fra Borup, ønsker at der afholdes små. foredrag / arr. til 
grenmøderne. 

 
Der blev nu afholdt en kort pause på 20 min. 

(så staben lige kunne samles og snakke sammen). 
 

 
5. Fremlæggelse af budget + kontingent 

 
Forslag til forsat 45. kr. pr. medlem pr. år. 

 
Forslag om at årets drift resultat overføres til hensættelse til distrikts 

sommerlejr 2020. 
 

 

 



6. Valg til distriktsstaben. 
 

DTC –   Mette Ihde genopstiller 
Kasserer –  Asger Jensen genopstiller 

DTA - bæver Karsten Krog genopstiller 
DTA – ulv  Dorthe Mølvig genopstiller 

DTA – junior/trop Anders Peterson genopstiller 

DTU -   
 

Dorthe fra Walburris vil gerne melde sig ind i staben, som DTU. 
 

Det blev velmodtaget ☺ 
 

 
7. Valg af revisorer 

 
Lars Jørgensen 

René Andersen 
 

Begge blev valgt uden modkandidater. 

 
 

8. Evt. 
 

Lena Teudt – Borup gruppe. 
Fortæller at der findes regler for overnatning i spejder og der alle grupper skal 

søge for hver overnatning som afholdes i egen hytte. 
 

Ole fortæller at man kan søge hos Beredskab øst. 
 

Tune foræller at de havde samme problem ved en gennemgang af deres hytte. 
 

Roskide: søge via kommunen. 
 

Lejre har fået en permanent løsning på dette problem. 

 
Tune får ny kasserer inden længe, efter at de har haft deres problemer med 

den siddende kasserer. 
 

Marianne fra Roskilde fortæller, at deres tidligere grupperåds formand omkom 
på en familieferie i Italien. 

(Der holdes begravelse inden længe.) 
 

Borup fortæller om at man kan komme på fanebager kursus for trop og senior 
spejdere. 

 
Datoer for næste spejder års grenmøder blev meddelt mundtligt til alle af 

Anders  
 

Mødet bliver sluttet af kl. 21.00 


