4. juli 2017

Evaluering af tilskud fra
udviklingspuljen 2016
I 2016 ansøgte netværket Contra, DDS udviklingspuljen om et
tilskud til vores seniorarbejde. Vi blev bevilliget 7500 kr. til
uddannelse af vores egne medlemmer, da nogen i netværket ikke længere er aktive i grupper
eller divisioner, hvorfra de ellers kunne få støtte.

Tak - allerførst. Omend vi havde ønsket flere penge, kan vi godt forstå hvorfor pengene fra
puljen ikke kan gå til drift. Og et afslag på flere penge til dette, gjorde at vi fik udviklet os på
mange andre punkter istedet for, således at vi f.eks. nu kan se lys for enden af tunnelen, i
forhold til at kunne finansiere os selv. Så tak fordi vi fik tilskud til det vi kunne, og hjælp til
det vi ikke kunne få tilskud til.

I løbet af det seneste år har vi sendt tre medlemmer afsted på tre forskellige kurser. Alle tre
kurser har givet udbytte for den enkelte, og bidraget til vores netværks udvikling, på hver
deres måde. Ligeledes er alle tre kurser også blevet implementeret som en del af vores
målsætninger for vores netværks medlemmer i løbet af det seneste år. Derfor har det været
enormt givende at sende flere afsted fra netværket, end dem som kunne få det finansieret
andetsteds fra. En væsentlig pointe er også, at de som er sendt afsted for tilskudspenge, er
afsted med et 100% Contrafokus, hvorimod andre måske har været nødsaget til at splitte
deres kursusdeltagelse på flere spejderroller.

● Med fra Ledelseskursus 2, har vi fået større indsigt i hvordan vi skal sørge for at holde
vores netværk i konstant udvikling - og hvordan vi sørger for hele tiden at have nye
medlemmer, så der kommer løbende udskiftning, og dermed nye kræfter til.
● Med fra Ledelse i Praksis kommer dybere refleksion, og hjælp til hvordan vi hver især
bidrager bedst muligt. Det er en fra Contraledelse som har været afsted her, og dette
har givet vores samspil et frisk pust, så vi kan fortsætte lidt endnu.
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● Vejleder og Instruktørkurset er blevet brugt med rent uddannelses-øjemed. Vores
medlem er lige blevet vejleder for en division her i det nye år, og blev derfor sendt
afsted på dette kursus, for at lære en masse værktøjer, til brug i sin nye rolle. Vi er
sikre på at det vil komme både ham og dem han skal vejlede til gode i fremtiden.

Med tilskuddet kom, som nævnt tidligere, også en bunke gode råd til hvordan vi ellers kunne
få sat skub i udviklingen af netværket. Dette tog vi gladeligt imod. Siden september har vi
kørt et forløb med to udviklingskonsulenter fra korpset. Disse har hjulpet med at sætte ord på
hvad ledelsen vil, hvad netværket vil, og hvordan vi opnår vores mål - sammen. Vores forløb
sluttes til august, hvor konsulenterne deltager på vores udviklingsweekend, og hjælper med
en 1-2-årig udviklingsplan for netværket. Desuden har vi også brugt dem som hjælp til at få
indført kontingentbetaling fra vores DaSen’ers divisionsledelse. Dette projekt er vi stadig ved
at følge til dørs, men vi tror på det nok skal lykkedes med alle Nordsjællands divisioner, før
eller siden. Det er et kæmpe skridt fremad for vores økonomiske udfordringer.

Til slut har vi netop haft en artikel i Wide om MegaKlanMøde. Vi er glade for at se at der
støttes op om os, og vi glæder os til at vise at der kan ske endnu mere fra vores side.

Så tak for hjælpen og tilskuddet.

Med venlig hilsen
Bo, Kathrine og Gudrun
Contraledelse
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Regnskab
Som det fremgår af nedenstående regnskab, har vi ikke brugt hele tilskuddet. Vi vil også i
fremtiden, løbende sende medlemmer afsted på kursus. Såfremt I, ud fra vores overstående
begrundelser, kan se at det skaber udvikling for os, ser vi gerne om der kunne være mulighed
for at beholde det resterende beløb så vi kan få de sidste på kursus. Ellers tilbagebetales det
resterende selvfølgelig efter aftale.

Indtægter
Tilskud

7500 kr

Udgifter
Ledelseskursus 2

1453 kr

(kursus og transport)
Ledelse i Praksis

2075 kr

Vejleder og Instruktørkursus 1

1400 kr

I alt

4928 kr

Rest

2572 kr

Det resterende beløb sendes retur, såfremt det besluttes. Vi afventer tilskudspuljens svar.
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