
 

 

 

 

 
Referat af distriktstabsmøde  
mandag den 10. december 2012 
hos Margit Marcussen, Nygårdsvej 7, Skovlund 
Kl. 19.00  
Mødedeltagere:  Ejnar, Majbrit, Karsten, Margit, Peter og Bo 

 
1. Godkendelse af referat fra de sidste møder  

Referaterne fra møderne den 11. september blev godkendt (Stabsmøde og rådsmøde) 

 

2. Siden sidst, herunder nyt fra grupperne 

De enkelte kontaktpersoner orienterede om, hvordan det stod til i de grupper, som de har kontakt 
med. Det generelle indtryk er, at det går godt alle steder. De fleste steder er der børn nok i 
enhederne, mens man flere steder ser sig om efter et par ledere. Stort set alle har et 
jule/nytårsarrangementer alene, sammen med andre foreninger eller kirken. 

 

3. Evaluering af PL/PA 

Vi har kun fået positive tilbagemeldinger. 23 deltagere var et meget fint deltagerantal. 

Konceptet kan bruges igen, men med nyt indhold. 

Til de resterende hjertestarterdukker skaffer Bo æsker og Peter laver DVD’er. 

De tages med til næste rådsmøde. 

 

4. Økonomi 

Kassereren udleverede oversigt og opfordrede til at komme med bilag på afholdte udgifter. 

Kassebeholdningen er d.d. på 45.496,84 kr. 

 

5. Uddannelse 

Inspirationsdagen i Assenbæk blev aflyst, da der kun var 4 tilmeldte. 

Der bliver ikke inspirationsdage i 2013. Derefter tages det op, hvordan det skal fortsætte. 

Lederne opfordres til at tage med til Linien Ud i Viborg den 1. – 3. marts. Tilmelding lige åbnet. 

Se mere på http://linienud.kfumspejderne.dk/ 

 

6. Nyt fra korpset 

Ejnar orienterede om DTC-møde på Houens Odde: 

 Evaluering af Spejdernes lejr 

Der har været 37.334 overnattende deltagere på lejren. 

96% af de, der har besvaret spørgeskemaerne, er overvejende positive eller meget positive 

Vi ønsker en fælles lejr igen, dog skal vi også fortsat have egne korpslejre. 

Evalueringsresultatet bliver brugt internt og ved planlægning af en evt. kommende lejr 

http://linienud.kfumspejderne.dk/


 Næsten hele HB var med og vil være det fremover til 2 årlige møder 

 Grupper der ønsker gruppeudvikling kan fremover få støtte af  
Gruppeudviklerne@KFUMSpejderne.dk 

 Der kom flere ønsker om forbedring af medlemssystemet 

 

7. Kommende arrangementer 

Næste distriksrådsmøde den 12. marts kl. 19.30 i spejderhuset i  Horne – Tistrup 

13. og 14. april: 24 timers lejrgensyn for alle i Borrislejren (indbydelse til GL en af de nærmeste 
dage) 

Bøffelhorn for bæver og ulve den 9. maj i Tarm 

Bøffelhorn for junior, spejder og seniorer den 8. – 9. maj i Lønborg 

Nak og æd for ledere den 8. juni 

 

8. Evt. 
Vi efterlyser stadig emner til en ny uddannelsesanssvarlig.  
Der er møde 3. – 4 gange årligt på Houens Odde.  
Se mere på distriktets hjemmeside:  http://nn.spejdernet.dk/distrikt/lundenaeslen/default.aspx  

 

De store spil fra Spejdernes lejr er hos Lars Daugaard (9737 2857) eller 

 Karsten Mandsberg (7525 0203) og kan lånes af grupperne. 

 

Næste stabsmøde er den 12. marts kl. 18.00 i Horne-Tistrups spejderhus, Stadionvej 19A , Horne 

 
Referat: Bo 
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