
Referat fra Distriktsforum 2018 (DF18) med deltagelse af DGM og LGL. 
Lørdag den 24/2 til søndag den 25/2-2018 på Scandic Bygholm Park i Horsens 

 
Til stede var: 17 distrikter repræsenteret, 5 LGL-medlemmer, 2 inviterede fra KU-udvalget, 2 inviterede fra 
PR-udvalget, 1 inviteret fra Lovudvalget og 1 fra landsgildekontoret. 
 

LGK Kirsten Christensen bød velkommen og måtte beklage, at LGM Helmut Werth desværre havde måttet 
melde afbud på grund af influenza. Kirsten overbragte Helmuts hilsen, og ønsket om at vi alle ville få en 
god og udbytterig weekend.  
En weekend som munder ud i resultater, som vi alle har glæde af fremover. Resultater som viser, at vi 
fortsat er i bevægelse, og hvor alle arbejder efter de samme værdier. En bevægelse der også viser, at vi går 
i samme retning med respekt for de særpræg, som gilderne og distrikterne indeholder, og som de også 
arbejder efter. Det er måske den største styrke ved Sct. Georgs Gilderne i Danmark at vi, på trods af 
forskellighederne, netop kan samles om fælles værdier.  
 

Præsentation af deltagerne og deres indlæg 
 
Alle distrikter havde forberedt et indlæg baseret på spørgsmål udsendt fra LGL, og alle fik 5 minutter til at 
præsentere indlægget. 
Spørgsmålene fra LGL og alle indlæg fra distrikterne kan hentes her: LINK 
 
Herunder en kort sammenfatning af diverse kommentarer:  
 
Forretningsgange ved kommunikation/information: 
Mange gilder og distrikter har månedlige bladudgivelser, nyhedsbreve og/eller hjemmesider og Facebook 
sider, hvor informationerne er tilgængelige for alle.  
Nogle har fælles kalendere der ajourføres flere år ud i fremtiden. 
Der kommunikeres mest via mail, og mest til GM, GK eller GS – alt efter relevans. Det forventes at 
gildeledelserne kommunikerer videre ud i gilderne. Enkelte distrikter har mailinglister til alle GB i distriktet.  
Både DGM og DGK nævnes som primære ansvarlige for kommunikationen.  
 
Hvem har ansvar for, at respons fra enkeltgilderne behandles? 
Respons på henvendelser til distrikterne besvares oftest af den, hvortil henvendelsen er rettet. 
Nogle distrikter diskuterer spørgsmålet i DGL, før der sendes et svar, som man er enige om.  
De fleste mener at DGM er ansvarlig for, at der bliver givet respons på henvendelser. 
 
Hvem har ansvar for opfølgning, hvis responset udebliver? 
Kommer an på hvilke henvendelser det drejer sig om. Alt efter situation og emne (indkaldelse til møder, 
invitation til arrangementer, kurser, indlæg til nyhedsbreve, etc. kan det være DGM, DGK, DUS eller DIS – 
eller en samlet DGL. 
 
Hvilke konkrete problemer oplever du, når der skal kommunikeres og informeres til enkeltgilderne i dit 
distrikt? 
Der kan være problemer med den interne kommunikation i de enkelte gilder, manglende opdatering af 
adresser i medlemssystemet (GKs ansvar) og så kan størrelsen på distriktet give problemer, fordi gilderne 
ligger så fysisk langt fra hinanden.  
Men ellers opleves der generelt ikke problemer med kommunikation og information i distrikterne. 
Et enkelt distrikt oplever at det er et problem, at ikke alle i DGL har adgang til medlemssystemet.  
 

• LGK kan fortælle at det, på det netop afholdte LGL-møde, blev besluttet, at alle tre 
ledelsesfunktioner i DGL – altså DGM, DGK og DGS herefter kan få kigge-adgang til 
medlemssystemet. De distrikter, der ønsker en sådan adgang for deres ledelsesmedlemmer, skal 
blot kontakte landsgildekontoret og bede om det.  

 

https://1drv.ms/f/s!AmgZS3FiaD_dpjv4amzlQ8BsgRE2


Hvad skal vi med distrikterne? 
Skabe udviklingsmuligheder, så vi kan tiltrække yngre kræfter. 
Styrke de enkelte gilder og samarbejdet. 
Skabe overblik over stærke og svage sider i gilder og distrikt. 
Skabe sammenhæng og sammenhold gilderne imellem. 
Formidle fra LGL – fælles talerør til LGL 
 
Vi får aldrig noget at vide! 
Flertallet af distrikterne hører aldrig dette udsagn. 
Der er rigeligt med information i bladene og på hjemmesiderne. 
Mangler udspil fra LGL. 
Efterlyser LGLs vision for Sct. Georgs Gilderne. 
Savner et fælles landsdækkende projekt. 
Forny sprogbruget så vi følger med spejderne. 
 
Hvad laver distrikterne egentlig? 
Vigtigt at gilderne ved, hvad distriktet laver.  
Koordinerer, samler, inspirerer og støtter gilderne. 
Afholder distriktsgildeting, kurser, deltager i jubilæumsfejringer, netværker. 
Arrangerer I-dage, Fellowship-day, Fredslys, ridderoptagelser, tema-aftener, gildehal for de helt små 
gilder, højskoler, udflugter og meget mere. 
Hjælper med idéer til arrangementer og den praktiske gennemførelse. 
Kontakt til lokale foreninger. 
 
LGK Kirsten Christensen pointerede som afslutning på runden, at LGL under ingen omstændigheder vil af 
med distriktsledet. Det er en misforståelse, hvis det er det man har fået ud af spørgsmålene fra LGL. 
 

Jens Østergaard, formand for Lovudvalget (som nu er lukket), præsenterede lovudvalgets arbejde omkring 
organisationen. Filen kan hentes her: PRÆSENTATION 
 
Indledning:  
Selv om vi beskæftiger os med frivilligt arbejde, så kræver samfundet meget af os i dag. Jeg tror ikke at en 
landsgildeledelse kan sidde i dag i en frivillig forening, hvor alle medlemmer er så oplyste og kloge, som vi 
er, og sidde og diktere hvad vi skal lave. Vi er nødt til at tænke anderledes.  
Der sidder heller ikke frivillige mennesker der har tid til at drive en sådan forretning. Skal den drives, som 
vi gør det for øjeblikket, så skulle det være med folk der er lønnede.  
Så vi måtte tænke fuldstændig anderledes. Vi måtte have noget fornyelse hele vejen rundt.  
 
Vi skal have dynamik: Et Sct. Georgs Gilde der arbejder så vi har alle med. Ikke kun nogle gilde- eller 
distriktsledelser. Det er ikke der tingene sker. Det er hos den enkelte GB. Og det er dem, der er flest af.  
Det er der vi skal have fat. Det er dem, der skal trække læsset. Det er nede i de geledder, det skal være 
spændende at være. Hvis vi ikke får ændret ved det og får nye GB ind, så er det et spørgsmål om tid, før vi 
ikke er der mere. Og det er nok ikke det, vi inderst inde ønsker.  
Vi skal udnytte de ressourcer der ligger i Sct. Georgs Gilderne. 
 

Henning E. Rasmussen, Arresø Distrikt: Kommentarer til LGLs plan for 2017-2019. 
”Spejderidéen for Voksne” 
 
Filen kan hentes her: PRÆSENTATION 

LGUS Bente Christensen præsenterer sine ”Tanker om vores organisation” som oplæg til gruppearbejdet. 
Filen kan hentes her: TANKER OM VORES ORGANISATION 
 
Spørgsmål til gruppearbejdet blev delt ud – og de 4 grupper fik resten af eftermiddagen til at arbejde med 
spørgsmålene.   

https://1drv.ms/p/s!AmgZS3FiaD_dplrj05vVwmbVclHR
https://1drv.ms/b/s!AmgZS3FiaD_dplvizXSrfmMW0xnt
https://1drv.ms/b/s!AmgZS3FiaD_dpmr4gSBT85OTHMYo
https://1drv.ms/b/s!AmgZS3FiaD_dpmr4gSBT85OTHMYo


Grupperne består af: 
Gruppe 1: Aase Kanding, Bent Praastrup, Tove Sørensen, Jørgen Mikkelsen, Hans Henrik Galle, Annie 
Sperling 
Gruppe 2: Birgit Thøgersen, Dorte Krag, Jørgen Lorentzen, Margit Fohlmann, John Biensø, Jens Østergaard 
Gruppe 3: Hanne Borgstrøm, Karsten Barfoed, Victor Birch-Pedersen, Ami Jessen, Henning Rose 
Gruppe 4: Flemming Hansen, Henning Rasmussen, Kay Lauridsen, Lone Erkmann, Uffe Uhrbrand 
 

Præsentation af Spejderne.dk ved Erik Aabjerg Friis. 
 
Præsentationen kan hentes her: LINK 
 

SØNDAG D. 25. FEBRUAR 
 
LGIS Georg Lauridsen orienterer om det internationale gildearbejde, og om de kulturforskelle han møder i 
sit arbejde og på sine rejser. Vi blev også informeret om kommende internationale arrangementer, hvoraf 
nogle allerede er annonceret på hjemmesiden.  
 

• 50-års jubilæumstræf i Grossarl 

• Nordisk-baltisk gildetræf i Göteborg 

• Centraleuropæisk konference i Polen 

• Europakonference i Bremen i 2019 

• Næste Verdenskonference i Madrid. Husk at alle kan deltage. 
 
ISGF har lavet en bog om projekter rundt om i verden. Den kan hentes via dette link: Book of Projects 
 
Haiti: Hvad sker der med projektet? Ifølge LGUS sker der intet for øjeblikket, og derfor er pengene endnu 
ikke udbetalt. Man afventer at der kommer styr på projektet, før pengene overføres.   
 
Herefter viser LGIS den præsentation om Hotelt projektet, som blev vist på Verdenskonferencen på Bali. 
 
Præsentationen kan hentes her: HOTELT SL2017 
 

LGS Paula Mikkelsen præsenterer regnskaberne for Hotelt på SL2017 og for Landgildeting 2017. 
 

• Hotelt SL2017 regnskab:  Forventet udgift: Kr. 72.902,-. SGG havde lovet at dække et underskud på 
Kr. 64.000,-. Den reelle udgift for SGG blev: Kr. 3.400,-. 

• LGT 2017 regnskab: Overskud på kr. 71.693,-. Landsgildet har modtaget Kr. 51.693,- og afventer 
indbetaling af de sidste 20.000,- kr., før det besluttes om pengene skal doneres til et godt formål, 
eller reserveres til næste Landsgildeting.  

 

LGPR Ingrid Danstrup fortalte at hun har svært ved at skaffe billeder til forsiden af Sct. Georg, og derfor 
havde udlovet en dusør på 2 flasker vin, hvis hun modtog et billede, som kunne bruges til februar 2018 
udgaven. De 2 flasker vin blev overrakt til Pernille Lorenzen fra Landsgildekontoret.  
 

Sjællandsnetværket repræsenteret v. Dorte Krag. 
Viser de første udkast til ELEVATOR-kort, som netværket har arbejdet med på grundlag af ”Samtalespillet”. 
Kortet skal give gildebrødre mulighed for, på en kort og præcis måde, at indskrive hvilke værdier han/hun 
har som gildebror.  
 
Præsentationen kan hentes her: ELEVATORKORT 
 
(Dorte pointerer at de slides, som blev præsenteret, og som er lagt på hjemmesiden, er et foreløbigt 
udkast og under stadig forarbejdning). 
 

https://1drv.ms/p/s!AmgZS3FiaD_dplxXWn1kROMoCYo4
file:///C:/Users/Bruger/OneDrive/SGGDK-main/Arkiv/Distriktsforum%202018/Præsentationer/ISGF%20Book%20of%20Projects%202017.pdf
https://1drv.ms/p/s!AmgZS3FiaD_dpl3oCEB9MRiP9-mN
https://1drv.ms/p/s!AmgZS3FiaD_dpmnJehx1ulNhQ2uP


LGUS foreslår at der bliver lavet en prøvekørsel af idéen med elevatorkort på DUS-stævnet.  
 

Opsamling på gruppearbejderne: 
En repræsentant for hver af de 4 grupper præsenterede resultaterne af eftermiddagens arbejde. 
 
Hent oplæg og alle plancherne her: Gruppearbejdet 
 

Videre med handlingsplanen 
 
Der var enighed om at handlingsplanen skal indeholde følgende punkter i prioriteret rækkefølge: 
 

1. Medlemspleje (hvad gør vi for at holde på vores medlemmer) 

Opgaven løber fra nu og resten af perioden. 

der skal udarbejdes kommissorium og milepæle.  

 

2. Organisation (vi glemmer vedtægterne i første omgang vi skal være enige om organisationen før vi 

skriver vedtægter) 

Opgaven løber fra nu og resten af perioden. 

der skal udarbejdes kommissorium og milepæle. 

 

3. Samarbejde spejderkorps + spejderne.dk (vi skal sørge for at pleje de kontakter vi har til spejderne 

generelt samt udbygge det) 

Opgaven løber fra nu og resten af perioden. 

der skal udarbejdes kommissorium og milepæle. 

 

4.  Medlemsudvikling (Sikre nye opgaver og inspiration på alle planer, sikre den personlige udvikling) 

Opgaven løber fra nu og resten af perioden. 

der skal udarbejdes kommissorium og milepæle. 

 

5. Synlighed (indadtil + udadtil) 

Opgaven løber fra nu og resten af perioden. 

der skal udarbejdes kommissorium og milepæle. 

LGUS udarbejder et forslag til handlingsplanen, der forelægges landsgildeledelsesmødet den 26. og 27. 
marts, hvorefter den udsendes til kommentering til distriktsmestrene. 
 

Derefter blev DF2018 afsluttet  

 

https://1drv.ms/f/s!AmgZS3FiaD_dpljMSRm7XKtRH2YZ

