
      EP/16-3-2018 

Referat af distriktsmøde i Marselis Distrikt 11. marts 2018 i Skjoldhøj Gruppes spej-
derhus 

Deltagere  
Grupperne: Stautrup, Skjoldhøj, Åbyhøj, Spørring-Trige, Skæring-Kalø Vig, Lystrup, Mårslet, Brabrand, 
Skelager og Todbjerg-Mejlby. 
Fra distriktsstaben: Christian Schaumburg-Müller, Johannes Damsgaard-Bruhn, Casper Lastein, Andreas 
Niebuhr og Klaus Junget.  

1. Valg af dirigent  
Jan Konrad blev valgt. 

2. Valg af referent 
Erik Pedersen blev valgt. 

3. Kandidatliste fremlægges 
Christian Schaumburg-Müller, Johannes Damsgaard-Bruhn, Casper Lastein, Andreas Niebuhr, Klaus Junget 
og Ole Vang Nielsen fra nuværende distriktsstab. Desuden opstillede Jacqueline Bjerre (Spørring-Trige). 

4. Aflæggelse af beretning 
Distriktschef Christian Schaumburg-Müller aflagde beretning (komplet beretning ses på distriktets hjemmesi-
de).  

• Der blev Kr. Himmelfartsdag afholdt distriktsturnering for bævere og ulve (i 2017 i Åbyhøj). 

• PL/PA kursus havde mange deltagere i 2017. Det har ikke været muligt at skaffe folk til at lave det i 
2018 - håber det kan afvikles igen i 2019, da det er vigtigt for distriktet. 

• Der var Tivoliarrangement i 2016, og det afholdes igen i 2018. 

• Nedgang i aktiviteterne efter vellykket Aros-distriktslejr i 2016. Distriktet spillede ikke en rolle ved 
Spejdernes Lejr i 2017, da distriktet var splittet op i 3 underlejre sammen med grupper fra andre kor-
ps. 

• Stor udskiftning i distriktsstaben. Distriktschefen Ann-Sofie afløstes af Christian. Der har været af-
holdt flere møder i staben. Modtager gerne ideer til nye initiativer i distriktet. 

• Det har vist sig ok at holde distriktsmøde søndag formiddag. 

• Århus Maritime Center er meget presset på mandskab. Der er nu iværksat initiativer. 

• Distriktet har en bestyrelsespost i spejderskibet Klitta. Nuværende repræsentant ønsker udskiftning i 
løbet af 1 år. 

• Vi har også en bestyrelsespost i Friluftsrådet, som er ledig. 

Beretningen blev godkendt. 

5. Forelæggelse af regnskab for 2016 og 2017 
Distriktskasserer Ole Vang Nielsen var forhindret, så Johannes fremviste regnskabet (kan ses på hjemmesi-
den). Årets resultat var i 2016 plus 8.000 kr og i 2017 plus 16.500 kr. Egenkapitalen er 130.000 kr. Der er for 
få, der bruger kursusmidlerne fra kommunen. Distriktet har overdraget Fajstrup-hytten til Kaløvig, som vil 
sætte hytten i stand. 

Forsamlingen godkendte regnskabet. 

6. Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode, herunder indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. Emnet blev debatteret i tre grupper efter det egentlig distriktsmøde. 

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de næste 2 år 
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Budgettet består af indtægt fra gruppernes kontingent på 20 kr pr. medlem - ialt ca. 13.000 kr. Udgifterne 
kendes ikke endnu. Der er overvejelser om at foreslå kontingentet hævet på næste distriktsmøde om 2 år. 
De ekstra indkomne penge kunne f.eks. søges af mindre ressourcestærke grupper til indkøb af telte osv. 

Budgettet blev vedtaget inkl. distriktskontingent på 20 kr pr medlem. 

8. Valg af distriktsstab 
Alle opstillede kandidater (se punkt 2) blev valgt. Staben fordeler selv posterne. 

9. Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab 
Der genvalgtes Bettina Bech og Rikke Hvilshøj Laursen fra Fredens gruppe. 

10. Eventuelt 
Tivoli-arrangement 
Jannik Toft Andersen (FDF) fra Tværkorpsudvalget i Århus oplyste, at der snart udsendes indbydelser til Ti-
voli-arrangement 15-16. september. I år kan også børn uden for Århus deltage, så sovepladserne forventes 
meget hurtigt udsolgt, når tilmeldingen åbner 1. juni. De vil gerne have flere folk til at afvikle arrangementet, 
især til lederpleje og PR. Se mere på FDFogspejderne.dk, som også har en Facebook-gruppe. Jannik laver 
en årsrapport hvert år, der beskriver hvad korpsene i Århus har lavet. Der bliver lavet en henvisning fra di-
striktets hjemmeside. 

Moselund spejdercenter 
Mette fortalte, at der er lavet en centerberetning. I 3 år i træk har der ikke været en almindelig centeruge om 
sommeren, idet der i 2015 og 2016 var distriktslejre og i 2017 ingen lejr, da der var Spejdernes Lejr. Centret 
havde i 2017 et underskud på 24.000 kr. Der er visioner om at udvide centret. Der er MUS-lejr i pinsen, og 
der er 250 deltagere tilmeldt sommerens centerlejr (plads til flere i staben - min. 16 år). 

Johannes tog sin professionelle fundraiser-kasket på, og fortalte at der har været afholdt 2 møder om cen-
trets fremtid. Den 22. marts afholdes møde, hvor vi går rundt og kigger på mulighederne. Der skal tænkes 
stort, hvis fonde skal være interesseret i at støtte. Der er også mange penge til udelivs-projekter. Se mere på 
moselund.alfanova.dk 

Århus Maritime Center 
Christian fortalte, at der lavet en arbejdsgruppe af sø-interesserede folk. Der skal skrues op for PR. Den 16. 
marts er der møde på centret. 

Distriktets hjemmeside 
Forslag om at lave gode, aktuelle links til f.eks. muligheder indenfor kano, kajak og klatring. Desuden forslag 
om årshjul, dvs. beskrivelse af hvad der sker i løbet af året (distriktsturnering, PL/PA kursus osv). 

Frivillighedsåret 
Der er nogle puljer, der kan søges. 
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