
  
 
 
 
Referat af 
Distriktstabsmøde  
den 12. december 2011  
hos Ejnar Nørgaard, Vardevej 84, 6880 Tarm 
Mødedeltagere: Ejnar, Peter, Majbrit, Karsten, Bo. Desuden deltog Sus (udviklingskonsulent) 
Fraværende: Margit (afbud) og Claus 
 
Kl. 18.00:  
Spisning 
 
Kl. 19.00 Stabsmøde med flg. dagsorden 
 

1. Velkomst 

Ejnar bød velkommen til mødet. Særlig velkomst til Sus. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. Sus blev gjort bekendt med vores nye organisationsstruktur. 

 

3. Evaluering af arrangementer siden sidst 

PL/PA: Et par instruktører mødte ikke op – fremover skal instruktører kontaktes lige før kurset. 
Det var et godt kursus – konceptet er godt og bør bruges igen næste år. 
 

4. Planlægning af fremtidige arrangementer  
DM i spejd: Det afholdes på 6 centre. Den 17. – 18. marts er det på Trevæld. Vores opgave er at 
stå for mad til spejdere og ledere samt aftenløbet med 8 bemandede poster. 
Bøffelhorn den 16. og 17. maj:  Bæver/ulve: Ringkøbing gruppe Majbrit kontakter 
   Spejder/junior: Lem gruppe Peter kontakter 
Spejdernes lejr: Forhåndstilmeldingen er ved at være i orden for alle grupper 
 Det bliver en ”kanon”lejr 
 Næste kvartersmøde for staben bliver den 19.12. 
 

5. Tilbud til seniorspejdere 
Emnet bliver hovedtema på distriktsmødet den 14. marts. 
Korpset kommer med aktuelt materiale til foråret. 
Vi agter at få nedsat en projektgruppe af unge spejdere. 
 

6. Økonomi  
Vi har i øjeblikket en ret stor kassebeholdning. (38.996,14) (PL/PA regnskab er ikke færdigafsluttet) 
Til næste år forventes ekstra udgifter til Spejdernes Lejr, samt til lederpleje. 
Første lederarrangement bliver lørdag den 28. april: Nak og Æd i Laugesens Have 
Udgiftsbilag snarest til kassereren. 
 



7. Uddannelse  
Der har været afholdt uddannelsesmøde den 19. november, hvor der bl.a. blev lavet 
stillingsbetegnelse for DTU’er 
Der bliver afholdt 7 Rolandlejre til sommer, heraf 1 på Trevældcenteret 
Der afholdes gruppelederuddannelse med første kursusgang lørdag den 21. januar. 
Uddannelsen er et testforløb der slutter lørdag den 31. marts. 
Tilmelding 6. januar. 
 

8. Nyt fra korpset/hovedbestyrelsen 
Der afholdes distriktskonference på Houens Odde den 14. og 15. april for stabsmedlemmer 
Landsmødet bliver i 2012 på Vingstedcenteret den 12. og 13. maj. 
Flere grupper har problemer med medlemsopgørelsen. Bl.a. mangler spejdernes fødselsdag. Dette 
betyder at korpset mister medlemstilskud for disse spejdere. Ønsker grupperne vejledning i brug 
at medlemssystemet kontaktes Peter Larsen tlf.: 2292 8628 eller kontakt@peter-larsen.dk  
Sus gjorde opmærksom på, at hun gerne deltager i næste rådsmøde 
 

9. Næste møder 
Stabsmøde: Tirsdag den 14. februar. Kl. 19 hos Margit 
Distriktsmøde (generalforsamling): Onsdag 14. marts i Tarm. Start kl. 18.30 med spisning. 
 Under punktet: Det fremtidige arbejde i distriktet bliver hovedtemaet:  

Tilbud til seniorspejderne 
 Bo kontakter Inger og Hans Kurt vedr. mad og Mads vedr. Spejderhuset i Tarm 

 
10. Evt. 

Tak til Sus for deltagelse i mødet. 
Mødet sluttede kl. 21.30 
 
Referat: Bo 
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