
Referat fra Distriktsstabsmøde  
den 14. juni 2011 
hos Bo Trelborg 

 

1. Indledning: Spejdersang/evt. andagt 
Bo bød på lidt til ganen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Karsten laver udkast til gruppejournal til næste møde 
 

3. Evaluering af arrangementer siden sidst 
Spejderbøffelhorn: 60 spejdere fordelt på 12 patruljer, med Tarm som 
vinder i alle 3 kategorier. Kun en seniorpatrulje deltog. 
Bæver/ulvebøffelhorn: 90 bæver/ulve fordelt på ca. 20 familier/bander. 
 

4. Planlægning af fremtidige arrangementer (evt. nedsættelse af udvalg) 
PL/PA: Strukturen fungerede godt sidste år. Nye emner til instruktion 
om lørdagen og nye emner til aktivitet om søndagen. 
Aktiviteter:  
koder og kommunikation (lørdag) - Skovlund (Margit) 
ekstrem pionering (lørdag) - Rækker Mølle (Karsten) 
kort og signatur (lørdag) - Jørgen Ebbesen (Ejnar) 
klatring (søndag) - Anders Balle (Ejnar) 
brandslukning (søndag) - Frederik Riis og Lars Arentz (Karsten) 
spejderhistorie (søndag) - Bo Trelborg 
trangia mad (søndag - fælles) - Hanne Nørtoft (Karsten) 
Øvrige programpunkter: 
Crafting - Henning  fra Horne-Tistrup (Margit) 
sang og spil (fredag aften) - Ulla Kristensen / Jan Elgaard (Lem) (Peter) 
andagt (søndag) - Mads Broberg (Ejnar) 
aftenløb (lørdag) Kort - Jørgen Ebbesen (Ejnar) 
forplejning - Inger og Hans Kurt (Bo) 
hus - Mads Broberg (Ejnar) 
program - Peter 
indbydelse - Peter 
deltagerbrev - Peter 
tilmeldinger - Peter 
diplomer - Ejnar 
50 års stjerne til Hans Kurt - Ejnar 
 
 
 



5. En brækker 
Ingen tid til dette. 
 

6. Økonomi 
Opkrævninger sendt ud til grupperne. 
 

7. Uddannelse 
Der har været afholdt dialogmøde med Trevæld Spejdercenter. 
Indbydelser til DUD afleveres eller sendes til grupperne. 
 

8. Nyt fra grupperne 
Astrup - Intet nyt 
Lønborg/Vostrup - Søger en bæverleder - skal have indkøbt mastetelt til 
lejren næste år - der påtænkes at anskaffe sig et luft til luft genvækst 
anlæg. 
Skovlund - Spejderhuset udlånes til SFO det næste år - ønsker at udvide 
med nye toilet forhold - olietank skal udskiftes, så man overvejer også et 
luft til luft genvækst anlæg - håber på at finde en voksenleder til de store 
spejder, i håbet om at kunne holde på ung lederne. 
Rækker Mølle - De store spejdere skal på sommerlejr på Djursland - 
tilfreds med afholdelses af Bøffelhorn. 
Horne-Tistrup - Afholdt spejder for en dag gav 7 nye medlemmer - De 
store spejdere skal på sommerlejr i Ølstoft lejren - deltaget i den lokale 
sportsuge med stor success. 
Sdr. Vium - Tabt for mange store spejdere - de store skal til Momhøje 
Naturcenter og skal cykle derop - arrangement for ledere og grupperødder 
i august. 
Hoven - Troplederen er holdt - en ny tropleder er i kikkerten, men er 
udrejst mandag til torsdag - næste år bliver der mangel på ulve, så det 
overvejes om man fortsætter med en ulveflok. 
Lem - Søger en bæver og en ulve leder, grupperådet er sat på opgaven - 
uddeler telefonbøger - deltager i fakkeloptog som afslutning på spejderåret 
- oplever dalende forældre opbakning. 
 

9. Nyt fra korpset 
Ejner deltager i Spejderneslejrs distriktchefmøde den 10. september 2011. 
 

10. Næste møde(r) 
13. september kl. 18:00-19:30 i Rækker Mølle 
12. december kl. 18:00-21:00 hos Ejnar - udviklingskonsulenter og HB 
kontakt inviteres 
14. februar 2012 kl. 19:00-21:30 
 

11. Evt. 
Forslag om opstart af netværk af ungleder med en til to erfarne ledere. 



Karsten søger for opdatering af hjemmeside adresse og navne på 
distriktsassistenter på 
http://spejdernet.dk/Ledere/Distriktet/Distrikter/Lundenæs.aspx 
Organisering i staben: 
Sekretær Bo 
Drift Margit, Majbrit 
Udvikling Karsten, Claus 
IT Peter 
Uddannelse Peter 
Kasserer Bo 
Chef Ejnar 
Event Ejnar 
PR ingen 
Peter udarbejder ny organisationsdiagram og beskrivelser til næste 
rådsmøde. 

http://spejdernet.dk/Ledere/Distriktet/Distrikter/Lundenæs.aspx

