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Distriktsmøde 
 
Tid: Onsdag den 4 februar 2015 kl 19:00 
 

Sted: Ungdomscenteret, islandsvej 4, 6000 Kolding 
 
Fremmødte grupper: Nina Hjarup, Etna Bøflerne, Morten Bøflerne, Carsten Bøflerne, 
Susanne Mariesminde, Hanne Mariesminde, Anette, Sdr. Stenderup, Ulla Sdr Stederup, 
Niels Almind-viuf, Kimmie Houens odde, Henning Christiansfeld, Erik Christiansfeld 
Stabsmedlemmer: Lene Lynggaard, Martin Staunsbjerg, Jeanette d’Andrade 
Christensen, Henrik Holm Frandsen   
 
Referent: Lene Lynggaard 
 

1. Valg af Ordstyrer: Morten Frydenlund 

2. Præsentation af den nuværende stab 

a. Præsentation af ansvarsområder 

3. Præsentation af kandidater 

a. Jeanette d’Andrade Christensen, som præsenterede hvem 

hun var, spejdermæssig baggrund og hvordan hun ser 

distriktsarbejdet 

4. Valg af ny DTC i Skamling distrikt 

a. Jeanette d’Andrade Christensen enstemmigt valgt 

5. Godkendelse af referat fra sidste distriktsrådsmøde 

a. Referat godkendt 

6. Økonomi 

a. 2014 regnskab fremlagt. Regnskabet er endnu ikke godkendt, 

pga manglende DTC.  

b. Der blev stillet spørgsmål til størrelsen på distrikts bankkonti- 

og obligationer- beholdning. Distriktet har ikke til formål at 

skabe en formue. Men beholdning har til formål til at kunne 

afholder distriktets arrangementer, samt være buffer i forhold 

til større arrangementer eks distriktssommerlejr.  

Beholdning består blandt andet af salg af spejderrejser, samt 

beholdning fra de daværende divisioner, som blev lagt ind 

under Skamling distrikt ved sammenlægning af disse i starten 

af 00’erne. 

c. 2015 regnskab år til dato fremlagt 

7. Visions tema: Sammen rykker vi verden – med vilje 

a. Drøftelsen og gruppearbejde omkring den fælles vision, hvad 

giver den os og hvordan kan vi arbejde med dette 

i. Sammen rykker vi verden – med vilje 

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen 

at tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at 

udvikle værdifulde kompetencer og skabe 

meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, 
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som er attraktive for flere børn og unge. Det betyder, 

at den enkelte spejder føler sig stolt over og 

anerkendt for at gøre en forskel 

b.  Gruppearbejde omkring hvordan vi gøre visionen 

operationel. Specifikt omkring – Ansvar for en bedre verden. 

i.   Ansvar er der vi starter, ansvar for sit eget  ved de 

 små og så udvikler det sig…. 

ii.   Ide om at lave en fælles indsats på et lokalt niveau til  

vores julemærkehjem i Kolding på distriktsplan eller  

iii.   kvarter plan. 

iv.   Sociale forståelse for dem der er forskellige  

(hudfarve, handicap, religion, fregner, briller….) 

v.   Lucia optog for udviklingshæmmede 

vi.   Rummelighed 

vii.   Ansvar for hvad, den store verden/naturen/De anderledes/ 

viii.   Bevidstheden om sin egen betydning 

ix.   Hvad vil du gøre ved det ??? 

c. Henrik sender diasshow med i referatet 

d. Opfølgning/evaluering på kommende rådsmøder. 

 

8. Evt.  

a. Samling af foreningsarbejde i Kolding er nu afsluttet og de penge der 

var, er overført til grænseborgen. Evt spørgsmål kan rettes til Morten 

Frydenlund fra bøflerne 

 

b. Islandsvej vil fremover blive solgt til Simon Peters Kirken, det 

vil betyde meget for den fond der er omkring bygningen. 

 

c. Der blev delt DUD plakater ud til de fremmødte grupper, 

resten bliver tilsendt gruppelederne 

 

d. Kvarterets generalforsamling den 4 marts på Islandsvej. 

Indkaldelse følger. 
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