
 

 

 

 

 
Referat af distriktsmøde i Lundenæs len distrikt 
Mandag den 14. marts 1016 i Skovlund Spejderhus, Nygårdsvej 23, Skovlund 

Kl. 18.00: Spisning (Bo havde pizza og drikkevarer med) 

 

Kl. 19.00 Distriktsmøde 

Alle grupper på nær Horne-Tistrup og Sdr. Vium var repræsenteret 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Mads Broberg blev valgt 

2. Valg af referent 

Bo blev valgt 

3. Kandidatliste kan fremlægges 

Ingen ud over den nuværende stab blev foreslået 

4. Aflægning af beretning for de seneste 2 år 

DTC fortalte om følgende emner, som distriktet har bistået med/ forestået i de 2 forløbne år: 

 DM i spejd på Trevæld  

 Uge 11 arrangementer  

 Bøffelhorn 

 PL/PA   

 JOTA/JOTI 

 Seniordøgn med Klan Båtnagger 

 Budapest-tur i 2014 

 Distriktslejr i 2015 

 Landsmøde 2014 

5. Aflæggelse af regnskab for de seneste 2 år 

Kassereren forelagde et regnskab, der udviste et overskud på kr. 1.451,31 og med en 

kassebeholdning på kr. 43.277,87 

6. Forhandling om arbejdet i de kommende 2 år 

Følgende emner drøftedes: 

 PL/PA – der må gerne komme flere deltagere fremover. Det er altid første hele weekend i 

november. 

 Sønderborg 2017: Samarbejde med de andre spejderkorps i området 



 JOTA/JOTI ønskes fortsat 

 Klan Bårnagger fortsætter med seniordøgn 

 Udlandstur 2018: Karsten luftede ideen om, at det måske bliver Island 

 Uge 11 

 Flygtningefamilier/børn i spejderarbejdet f.eks. en kulinarisk flygtningelørdag i distriktet og 

indbydelse til at børnene kan deltage i f.eks. eftermiddagsarrangementer i grupperne. Bo 

kontakter Claus Brodtkorb om muligheder for kontakt til flygtningefamilier 

7. Fastsættelse af distriktskontingent for de kommende 2 år 

Fortsat 15 kr. pr. spejder pr år 

8. Valg af distriktschef, distriktskasserer og distriktsassistenter 
DTC: Ejnar Nørgaard, 

Kasserer: Bo Trelborg, 

Assistenter: Peter Larsen, Karsten Mandsberg, Majbrit Pedersen og Margit Marcussen.  

Derudover gives der fuldmagt til at supplere ind. 

9. Valg af roverrepræsentant til landsmødet  

Rækker Mølle finder en spejder 

10. Valg af 2 revisorer 

Genvalg af Thorkild Sloth Pedersen og Steen Davidsen 

11. Evt. 

Ringkøbing havde et spændende og inspirerende indlæg om de nye spejdermærker. 

Evaluering af distriktslejren: 

 Det var en rigtig god lejr, hvor aktiviteter og kammeratskab fungerede godt. 

 Ved fremtidige lejre bør man orientere sig i god tid om hvilke grupper der ønsker at 

deltage, så forventningerne til deltagerantallet er afstemt. 

 Drøftelse af om uge 27 vil være en bedre tidsmæssig placering 

 Grupper med mange børn og få ledere kan fint kombineres med grupper med mange 

ledere og få børn. 

 Roverne bør have et aktivitetsslip, hvor de kan være sig selv. 

Rækker Mølle glæder sig til at se alle til Bøffelhorn 

Distriktet køber en gruekedel som kan lånes til større arrangementer 

  

Mødet sluttede kl. 21.15 

Tak til Skovlund for husly og et fint kaffebord 

 

 
 

 


