
 

 

 

 
Referat af distriktsrådsmøde  
Mandag den 18. september 2017 kl: 19.30  
hos KFUM spejderne i Ringkøbing. 
 
Følgende grupper var repræsenteret: Ringkøbing, Tarm, Lem, Lønborg, 
Horne-Tistrup og Rækker Mølle havde meldt afbud og sendt en skriftlig beretning om tilstanden 
hos dem. 
Følgende grupper udeblev uden afbud: Skovlund, Astrup, Hoven og Sdr. Vium 
 
1. Nyt fra grupperne 
Horne-Tistrup: Er kommet godt i gang med ca. 30 spejdere 
 Mangler ledere og unge hjælpere 
 
Rækker Mølle:  Er kommet godt i gang med godt 70 spejdere. Ledersituationen er OK 
 
Lønborg-Vostrup: Er 20-25 i alt og mangler ledere. Mangler genbrugsbutikken m.h.t. økonomi 
 Skal i gang med at renovere hyttens tag. 
 
Ringkøbing: Er ca. 60 i alt. Godt med ledere. Alle spejdermøder afholdes onsdag enten på 

Povlsgårdsvej eller i Gammel sogn. 
 Har stort succes med at få bedsteforældre til at hjælpe med de yngste 
 
Tarm: Ikke så mange bævere endnu, men de kommer!! 
 Er derudover ca. 70 spejdere. 
 Der er godt med ledere 
 Det nyligt afholdte loppemarked gav stort arbejde og 85.000 kr. i overskud. 
 Derudover sælger man juletræer i december, og det er en god oplevelse. 
 Var med i kulturhovedstadsprojektet: Verden for dine fødder: 

Grøntsagsoptoget og halmcolosseum  
 
Lem: Ca. 40 spejdere i alt. Ledersituationen OK (mangler ungledere)  
 Alle spejdermøder onsdag 
 Hytten renoveres til vinter – sælger juletræer en weekend 



 
2. Spejdernes lejr 
Tarm havde gerne set mere samarbejde med andre korps og især de udenlandske enheder. 
Der var stor tilfredshed med aktiviteternes indhold, men for lidt styr på tilmelding/deltagelse. 
For megen tid lørdag og søndag (et døgn for meget) 
Sikkerheden var god 
Gudstjenesten enestående god – Lejrens afslutning var meget tam. 
Selv om lederne betalte fuld pris, skulle de selv købe kaffe 
 
3. Ungleder-uddannelse den 3. 4. og 5. november 
Peter uddelte første indbydelse hertil 
4. Joti/jota 
21. og 22. oktober i Ølstoftelejren 
 
5. evt 
Bøffelhorn 2018: De små: SKOVLUND – De store: Tarm 
 
6. Kaffe ved Ringkøbing gruppe 
Også her var der en god snak. 
 
Afslutningsvis må vi sige, at vi havde en rigtig god aften med megen konstruktiv snak. Blot var vi 
kede af, at så få grupper var repræsenteret, da det er vigtigt, at vi kan give ideer og inspirere 
hinanden. 
Såfremt gruppelederen eller en afløser for ham ikke kan møde op, er det vigtigt at der sendes 
afbud og en kort melding om gruppens tilstand. 
 
Referat: Bo 

 
 

 


