
Referat: distriktsmøde d. 27. januar 2019 

- Ny person i distriktet: Jan Konrad 
o Jan vil gerne ud og sige hej i distriktet. Han kommer gerne til ledermøde hos de forskellige 

grupper. Han bliver ekstra glad, hvis der er kage.  
- Ole har lavet regnskab. Noget at lægge mærke til er, at der er 9000 i overskud – pisse flot. Hele 

regnskabet kan ses i PowerPointet fra distriktsmødet.  
- Hos distriktet ligger der mærker til distriktet, masser. Hvis grupper mangler dette, er det bare at 

sende en mail til distriktet.  
- Aktiviteter 

o D. 30. januar afholdes studiemesse på Århus Universitet. Det giver rigtig meget i det lange 
løb, at spejdere viser sig frem her. Mange ved ikke, hvor de skal gå hen for at finde 
spejderne, idet de kommer til Århus. (PR) 

o Distriksturnering – staben vil gerne give turneringen et boost, så præmien i år er derfor stor 
og fed. Meningen med turneringen er, at det skal være lidt konkurrence, men også hygge. 
Det er på moselund. Dato er sendt ud på mail.  

o Distriktsturnering for bæver/ulve: Passer det stadig for gruppen, at datoen ligger i Kristi 
himmelfarts? 

▪ Der nikkes fra grupperne. Kommentar: det er rart at kunne stole på, at det altid 
ligger samme tidspunkt på året.  

▪ Kristi himmelfart fastholdes som dato for bæver/ulve distriktsturnering.  
▪ I år afholdes turneringen af distriktet selv.  

o Distriktssommerlejr 2021 
▪ Der er blevet besluttet at holde lejr igen. Det bliver inden spejdernes lejr, så man 

kan lære hinanden at kende imellem grupperne.  
▪ 3.-10.juli (uge 27) (2. uge i sommerferien). Det holdes på Moselund.  
▪ Der ønskes lejrchefer. Bolden er kastet op. Det er fint og overskueligt. Der ønskes 

at findes gerne to allerede nu, da der er lidt forberedelse. Man kan som lejrchef 
være med til at bestemme tema og andre sjove ting.  

▪ Staben håber der bakkes op om denne lejr. De kommende lejrchefer beslutter 
også, om rammerne for lejren er den samme som sidst.  

▪ Fra sidste lejr: Det kunne være lidt besværligt, at ulve ikke selv skulle lave mad. Det 
er svært at finde mange forældre til at tage fri for at lave mad, når man er en stor 
gruppe  

▪ Med andre tanker om lejren kan der sendes en mail til distriktet med ”obs” 
- Distriktet har en langsigtet plan med kurser og andet på længere sigt.  

o Det er muligt for ledere eller spejdere i Marselis distrikt at være med i staben. For at 
komme med ind i staben skal man gerne have været på PL/PA og DM i spejd.  

o For Roland er det muligt at komme med på en kigger i første weekend med den samlede 
stab. 

o Der udvides med modul 3 for de ældre tropspejdere, så der også er noget for dem at 
komme efter. 

 

- Informationer fra distriktet: Hvad vil gruppen gerne have fra distriktet? 



o For distriktets podcast kan datoer og andet info ses i et indlæg ved siden af  

o Distriktet kommer gerne ud til ledermøder – bare sig til, så kommer de.  
o Distriktet prøver at informere bredt: hjemmeside, facebook, podcast  
o Kommentar: det er rart at kunne finde informationer over det hele, men mails er specielt 

rart. Distriktet har lovet at sende mails af og til, så info kan komme ud til alle.  
▪ Er dette tilfredsstillende? Ja.  
▪ Der er stor enighed om, at flere gerne vil have mails. Hellere en for meget end en 

for lidt. Der sendes mails ud til alle. Det hurtige kommer på facebook osv. En gang 
om måneden/hver anden måned kommer opsummering på mail.  

 

- ÅMC og Moselund:  
o Århus Maritim center er på vej tilbage efter en lang pause. Til opstart kom mange 

mennesker – overraskende – rigtig dejligt. Her er blevet samlet et udvalg, hvor der blev 
afholdt møde i uge 3 – her var 7 til stede.  

▪ Der regnes med ca. 12-15 medlemmer indtil videre.  
o Her kan man komme ud og sejle – der har tidligere været nogle problemer med at komme i 

kontakt med centret. Nu er er nogle klar til at tage imod spejdere, der vil ud og sejle til 
forår, så kontakten skulle være let igen.  

o Man kan komme og være medlem. Planen er, at man kan tage duelighedsbevis ved centret. 
(prøven skal tages andetsteds). Hvis man er interesseret i dette, kan man endelig kontakte 
centret.  

▪ Aldersgrænse: bud er 10. klasse? Work in progress.  
▪ Man kan evt. også få det som kursus fra gruppen.  
▪ Det regnes med at koste omkring 1000 kontigent – hvoraf 500 kr. kan støttes op 

om fra gruppen.  
▪ Man kan her sejle, hvis man tager beviset. Så kan man låne båden og sejle selv.  
▪ Der regnes med, at man kan komme ud et par gange om ugen. Man ”skal” ud at 

sejle med senior/rover, for at tjene ind til centret igen. Man skal gerne være 
medlem af centret for at tage duelighedsbevis, og så får man en ”sejledag” om 
ugen.  

o Århusmaritimcenter.dk giver mere info.  
o Tag endelig ud og sejl med børnene – det er pisse fedt! Man kan søge lokaletilskud til dette 

også.  
o Der er tale om, at Dot skal sælges. Der kommer derfor ny båd. Der er uenighed om hvor 

mange både skal sælges, og hvor mange både skal købes.  
o Der gives forslag om speedbåd, så der kan laves rullende skift (distriktet søger mere info 

om dette).  
- Moselund spejdercenter:  

o Kunne godt tænke sig at lave senior/roverarbejde. Har det interesse at lave fælles i 
distriktet? Noget snitte/hygge en eller flere dage i en weekend.  

▪ Der er positive tanker om dette – fællesskabet og hyggen udenfor eget spejderhus.  
▪ Grupperne må meget gerne hjælpe med at formidle dette til enhederne.  
▪ Kommentar: Sådan noget skal gerne planlægges halvårligt og komme ud på mail – 

så kan man have det med i program 😊 . 



- Studiemesse d. 29. 16-18. Hvis nogen kender nogen eller andet, så tag dem med, så de udenlandske 
studerende kan komme ud i en spejdergruppe og prøve noget spændende.  

- Tivoli: der skal gerne flere grønne uniformer i planlægningsstaben. 
o Det er pisse stort, der er super fede rammer, der er god økonomi. Vil man være med til at 

planlægge, står det åbent for. Til 2020 kommer tivoli tur igen. Her kan man skrive til 
Andreas.  

o Det kan virke dyrt at tage i tivoli, men det er desværre svært at gøre billigere (husk her på, 
at der er fri adgang til alle forlystelser). Det er desværre ikke muligt at bruge årskort eller 
turbånd til dette arrangement endnu.  

 

- Eventuelt:  
o Næste distrikstmøde er 18. juni (tirsdag) hos Jan (han har lovet kage). Klokken 19-21.  

▪ Der prøves at planlægge møderne på søndage, men det er desværre ikke altid 
muligt. Da der ønskes møde inden sommerferien, må dette derfor ligge på en 
tirsdag.  

▪ Der opmuntres til at spørge på Facebook angående fælles kørsel, hvis man kommer 
langvejsfra.  

- Kontaktinformationer på de forskellige i distriktet kan findes på distriktets hjemmeside.  


