
 

  

 
Referat af distriktstabsmøde  
mandag den 10. juni kl. 19.00  
hos Peter,  Bredgade 13b,  Lem  
Mødedeltagere: Ejnar, Peter, Margit og Bo 
Fraværende: Majbrit og Karsten 

 
1. Velkomst 

DTC bød velkommen til mødet 
 

2. Godkendelse at dagsorden /referat fra møder den 12. marts 
Der blev indsat et nyt punkt, nr. 6. 
Referater blev godkendt 
  

3. Nyt fra grupperne 
Astrup er kommet godt i gang med familiespejd. Lem starter op efter ferien. 
Lønborg planlægger deres 25 års jubilæum. Afholdes 30/8: Eftermiddag for alle og aften for 
gamle spejdere. 
Skovlund mangler ledere efter ferien til både store og små. Ejnar kontakter GL og spørger 
om der er behov for hjælp til lederhvervning. Margit er i gang med at skaffe penge til 
udbygning af hytten. 
Lem søger penge til bålhus, der placeres i området ved hytten. 
Der var stor tilfredshed med afviklingen af Bøffelhornstuneringen. 
 

4. Planlægning af PL/PA 
Udsættes til ekstra møde den 27. august kl. 19.00 hos Ejnar 

 
5. Evaluering af nak og æd. 

Da der kun var 4 tilmeldte, blev arrangementet aflyst. Dette er meget ærgerligt, da der var 
lagt op til en rigtig god dag for distriktets ledere og deres familier. 
Det drøftedes hvorledes vi fremover skal markedsføre vore tilbud. Dette førte til at: 

 Peter laver indbydelse og plakat efter udkast fra arrangør  

 Distriktet laver en kalender, hvor alle vore tilbud er indsat. Kalenderen, der er tænkt 
til ophæng i gruppens mødelokale,  bliver trykt i A3 eller A2 og der bliver plads til at 
grupperne kan skrive deres arrangementer ind. 
 

6. Lederturnering fredag 16. august 
Indbydelse udsendes snarrest. Karsten udarbejder udkast og Peter laver den endelige 
indbydelse og udsender. 
 



7. Evt. 

 Inden næste rådsmøde den 10. september i Ringkøbing, finder vi ud af om der fra 
korpsets side er planer om lejr i 2015. Med baggrund heri drøftes det,  om der skal 
tages fat på planlægning af en distriktslejr. 

 Kassereren havde undersøgt hos Finansrådet, at distrikts penge er sikret i tilfælde af 
at den bank, vi bruger, ikke klarer en evt. krise. 

 Gensynsweekenden i forbindelse med  Spejdernes Lejr for spejdere fra Ringkøbing-
Skjern kommune i Borrislejren var en god oplevelse. Regninger til kassereren, der 
kar lejrens overskud på en særlig konto. Ikke brugte penge bliver stående på 
kontoen og kan bruges til en gentagelse af arrangementet. 

 
Mødet sluttede kl. 21.15 
Referat: Bo 

 

Husk af følge distriktets arbejde på: 

http://nn.spejdernet.dk/distrikt/lundenaeslen/default.aspx 

Her kan bl.a. ses indbydelser til arrangementer og referater fra møder. 

Har du billeder fra et spejderarrangement, så send dem til: kontakt@peter-larsen.dk  

Så kan Peter lægge dem ind på distriktets hjemmeside og andre kan få glæde af dem. 

http://nn.spejdernet.dk/distrikt/lundenaeslen/default.aspx
mailto:kontakt@peter-larsen.dk

