16. februar 2017
København
Contraledelse

Contra udviklingsweekend - ansøgning til
DDS udviklingspulje
I august 2017 afholder vi for første gang en udviklingsweekend i
DaSen-netværket Contra. Vi har de seneste tre år brugt aftenmøder
på at erfaringsudveksle, uddanne vores DaSen’er og blive klogere
på seniorgrenen generelt, men har nu brug for mere tid sammen,
hvor vi rigtig kan komme i dybden med vores fælles ambitioner.
Vi er nået til et sted i vores udvikling, hvor det er på tide at vi redefinerer hvordan fremtiden
skal se ud. Ved at udvikle på vores netværk, får vi i højere grad defineret hvordan vi støtter
op om “børn leder børn - unge leder unge”. Vi vil få defineret vores ledelsestilgang, og sat
fokus på DaSen’ens egentlige fokusområde. Vi er ikke i tvivl om at vi gerne vil fortsætte det
gode arbejde med at styrke sammenholdet i vores divisioners seniorgrene, og at udvikle
DaSen’erne - men vi skal blive enige om hvordan det skal foregå fremadrettet.
Det seneste år har vi haft et samarbejde med to DDS udviklingskonsulenter, Bonnie og Jette,
med hvem vi har fået vendt nogle ting på hovedet og fået stillet de rigtige spørgsmål. Nu er vi
så nået til at svare på disse spørgsmål. En af de primære udfordringer vi fik afklaret med
konsulenterne, var vores økonomiske driftmæssige problemer. Vi har med deres opbakning
fået indført kontingentbetaling fra divisionerne, for at have deres DaSen’er siddende i
netværket. Disse penge går dog til drift og uddannelse af vores netværks vejledere.
Udgifterne til vores nye udviklingsweekend, skal derfor finansieres på anden vis, hvorfor vi
håber at denne pulje kan være behjælpelig.
Vi forventer at udviklingsweekenden vil blive brugt på følgende punkter, og at vi rykker os
fremad på baggrund af disse:
- Værktøjer fra ledelseskursus 1 + 2
- Vi har gennem hele netværkets eksistens, følt det vigtigt at sende vores
medlemmer på Ledelseskursus 1 og 2. Dette betyder at vi arbejder ud fra de
samme værktøjer og taler det samme sprog, hvilket gør vores fælles arbejde og
sparring betydeligt nemmere.
- På weekenden vil vi gerne redefinere vores “Pindsvin” - så vi kan klarlægge
vores formål og strategi, nok en gang.
- Vi vil også gerne udvikle på vores interne “Leadership pipeline”. Med denne
vil vi få et bedre overblik over hvilke niveauer vi har i netværket, og hvem og
hvor mange vi skal bruge til at afløse os i forskellige poster. Vi vil desuden få
klarlagt præcist hvad vi forventer en DaSen skal kunne/udføre i løbet af sine år
på posten.
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Netværkspleje
- Det er vigtigt for os at opretholde det gode sociale fællesskab i vores netværk,
da det er dette som blandt andet er med til at motivere vores arbejde.
- Korpsets nye projektstruktur
- Da vi fokuserer på divisionerne, vil vi forsøge at få et overblik over hvordan
disse kan fungere som base for projektbaseret spejderi. Dette skal bevirke at vi
bedre kan indgå i den nye korpsstruktur.
- Udviklingsplan
- Hele weekendens diskussioner skal munde ud i en frisk udviklingsplan. Denne
skal bane vejen for vores netværk i sin konstante udvikling og med sit enorme
vokseværk.
For at komme i mål med weekenden søger vi udviklingspuljen om et tilskud på 2300 kr.
Som det fremgår af nedenstående budget har vi både en lille deltagerbetaling, samt et pænt
tilskud fra netværkets egen cigarkasse. Dette er dog ikke nok til at dække weekenden
fuldstændig.
Vi ønsker at kunne tilbyde en ekstern person, fra ledelseskursusteamet, til at komme og
hjælpe os igennem en eller flere af vores processer. Dertil har vi brug for at kunne fragte
personen fra Odense til København. Det er vigtigt for os at det ikke kun er contras ledelse
som skal stå og holde oplæg for netværket hele weekenden, men at vi også i fællesskab kan
diskutere spørgsmål - stillet af en ekstern facilitator. Hertil kommer lidt udgifter til materialer
på weekenden, foruden forplejning.
Udgifter i forbindelse med Udviklingsweekend
Pr deltagere
Forplejning

I alt

150

2700

40

720

Transport af oplægsholder (Odense
retur)

900

900

Gave til oplægsopholder

200

200

Materialer

I alt

4520

Indtægter i forbindelse med udviklingsweekend
Deltagerbetaling

40

720

Tilskud fra Contra

1500

Tilskud fra udviklingspulje

2300

I alt

4520

Vi håber på jeres opbakning til vores udviklingsweekend.
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