
 

 

 

 

 

 

 
Referat af distriktstabsmøde  
mandag den 11. juni 2012 kl. 19.00  
hos Karsten Mandsberg, Hårkjærvej 2b, Hoven, 6880 Tarm 
Mødedeltagere: Ejnar, Majbrit, Karsten, Margit og Bo 
Fraværende med afbud:. Peter 

 

 

1. Velkomst 

DC bød velkommen til stabsmøde 

 

2. Godkendelse af referat fra stabsmødet den 09.04. 

Margit’s rigtige e-mail adr. er m.marcussen@bbsyd.dk 
 

3. Siden sidst/ nyt fra grupperne 

Horne- Tistrup: Da Anne Grethe er blevet syg tager de øvrige ledere over. 

Der er grupperådsmøde på torsdag, hvor man drøfter hvordan man klarer den 
nærmeste fremtid. 

Sdr. Vium: Grupperådsmøde tirsdag, hvor ledersituationen efter ferien drøftes.  

 Der er stor tilfredshed med at alle enheder har møde samme tid. 

Ringkøbing: Det går fint – planlægges en hvervekampagne for spejdere 

Række Mølle Det går fint – Vil gerne have mere at vide om korpsets Gruppeudviklingsprojekt 

 Har haft en grillaften med spejdere og forældre. Der blev bl.a. årsstjerner 

 udleveret – stor tilslutning. 

Skovlund: Succes med patruljeovernatning i shelters. 

 Har været på en god tur til Bredballegård. 

 Godt samarbejde – laver indgangsportal til ”Folk Skovlund”. 

 Nedsat byggeudvalg til udvidelse af spejderhuset. 

Lønborg-Vostrup Det går godt 

 Problemer med måden kommunen annoncerer papirindsamlingerne. 

 Har købt det nye mastetelt – prøveopstilling onsdag aften. Skal bruges på  

 Spejdernes Lejr. 

Hoven: Mangler ledere efter ferien. 

 Har været på tur, hvor man i stedet for natløb, havde et morgenløb, hvor man 

 oplevede, at naturen vågnede.  
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Tarm:  Det går RIGTIG godt. P.gr.a. de mange spejdere startes måske juniorspejder efter 
ferien. Der er ikke for mange ledere til de mange børn efter ferien. 

Lem: Da Peter ikke var med til mødet, er der ingen oplysninger herfra. 
 

4. Spejdernes lejr 2012 

Distriktet har fået 13.000 kr. fra Y-mens klub i Videbæk og Ringkøbing. 

Diverse opgaver og problemer omkring lejren drøftedes 

 

5. Bøffelhorn 

Der mangler faste regler for aldersinddelingen. Det vil være rart med en enkel manual for 
Bøffelhorn. Se punkt 9 
 

6. Evaluering nak og æd 

Det var meget ærgerligt at arrangementet ikke blev til noget p.gr.a. for få tilmeldte. 

Vi prøver igen lørdag den 1. juni 2013. 

 

 

7. Økonomi 

Kassereren oplyste om omkostningerne ved at købe erstatningshorn til Bøffelhorn. Vi har nu til de 
næste 4 år. Kassebeholdningen er 38.343 kr. 

Der er sendt opkrævning ud til grupperne på distriktskontingent. 
 

8. Joti. 

Afholdes den 20. og 21. oktober og tilbydes seniorspejdere. Udvalg: Majbrit, Karsten og Peter. 
 

9. PL/PA:  

Der afholdes møde tirsdag den 7. august kl. 16.00 hos Margit. 

Dagsorden: Planlægning af PL/PA 

 Manual for Bøffelhorn 

 

10. Evt. 

Intet til referat 

 

Mødet sluttede kl. 21.30 

 

Referat: 

Bo 

  

 

 


