
Referat af Distriktsmøde 5. marts 2008 i Hoven 

Til stede; Susanne Nielsen, Ejnar Nørgaard, Bo Trelborg, Kristen Krog, Ulla Kristensen, Ivan 
Jensen, Margith Marcussen, Ole Dransfeldt, Mads Broberg, Astrup gruppe 

Liane Brandt, Steen Davidsen, Lars Daugaard, Karsten Mandsberg, Nikolaj Jensen, Majbrit 
Pedersen og Nicholine D Olesen 

 

1. Valg af Dirigent – Bo Trelborg enstemmigt vedtaget 
2. Valg af referent – Nicholine D Olesen enstemmigt vedtaget 
3. Kanditatlister – Ingen fremlagt 

4. Aflæggelse af beretning 

Kommentarer  

• Regnskaber fra grupperne skal fremover afleveres 1. marts 

• Mail med reminder – kvartalskalender 
o HELST til gruppelederne - evt. inddelt i grene  
o Mail-liste på hjemmesiden 
o Nyhedsbrev m tilmelding på hjemmesiden 
o Hjemmesideadresse som sidefod på alle sider! 
o ”Vigtigere” når beskeden kommer fra gruppelederen 

5. Aflæggelse af regnsskab 

Kommentarer 

• Overskudet skjuler at vi allerede har indkøbt projektor og lærred, som kan lånes. 
(Henvendelse til Peter Larsen) 

• Liste over inventar i distriktet på hjemmesiden 
• Idécentret er måske forældet. 

6. Forhandling af arbejdet de kommende 2 år 

Lønborg fremlagde forslag om, at vi på Landsmødet skulle indstille til at diverse stabe på en 
korpslejr ikke skal betale lejrafgift, denne pris skulle fordeles på de øvrige deltagere. 

• Forslaget blev forkastet, hvis grupper mener de er belastet, fordi deres ledere i distriktsregi 
tager med på korpslejr og de dermed ikke drager nytte af deres ”arbejdskraft” på lejren kan 
fremover søge distriktet om et tilskud efter kommunalt tilskud til den enkelte leder. 

• Staben udarbejder endeligt forslag, som diskuteres på rådsmødet i september. 

 



7. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af distriktskontigent for de kommende 2 år 

Intet budget fremlagt 

Forslag om at kontigentet hæves fra 15kr. til 20kr. 

• Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
• Distriktskontingent er derfor fremover 20kr./person/år 

8. Valg af distriktschef, distriktskasserer og distriktsassistenter for de kommende 2 år, 
herunder distriktets uddannelses ansvarlig. 

Ejgil og Charlotte er begge stoppet i staben 

Lars og Nikolaj ønsker ikke genvalg 

Peter, Majbrit, Karsten og Nicholine vil gerne fortsætte, men ønsker ikke at blive valgt til DTC 

Distriktskasserer 

• Bo Trelborg, enstemmigt vedtaget 

Distriktschef 

• Ejnar Nørgaard, enstemmigt vedtaget 

Distriktets uddannelses ansvarlig 

• Peter Larsen, enstemmigt vedtaget 

Efter en lang disskussion blev Ejnar Nørgaard valgt til DTC. 

Alle gruppeledere mødes 31. marts for at diskuttere distriktets arbejdsfordeling de næste 2 år.  

• Skal der sidde en stab som hidtil? 
• Hvordan fordeler vi arbejdsopgaverne? 

Forslag om, at alle gruppeledere bliver en del af staben 

• Kvartalsmøder koordineret med rådsmøder og stabsmøder 
• Kan senere udvikles til kvartalsledermøder, hvor gruppeledere og stab holder møde for sig 

selv i ca. 1½ time og derefter fælles kaffe og kage. 

Møde 31. marts i Lem kl. 19:00 

9. Valg af repræsentant til landsmødet 

1 rover, som ikke er leder, skal vælges til deltagelse i mødet. 



• Grupperne summer over et emne til mødet den 31. marts 

10. Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab 

Gerda Wesch ønsker ikke genvalg! 

Steen Davidsen og Thorkild Sloth Pedersen, enstemmigt vedtaget. 

11. Evt. 

Et distrikts-lokale på landsmødet er et stort ønske fra alle grupper. 

Steen fik en buket blomster og en vase med korpslogo (FDF) som en lille tak for hans store arbejde 
gennem årene. 

 

OBS 

Distriktet afholder Roland 1 i uge 32 2009 

• Adressen bliver forhåbentlig Albæk, Ånumvej 160, 6900 Skjern 

 

Bo inviterer til nat-orienteringsløb i Blåbjerg plantage den 4. april 

• Tilmelding og yderligere information skal ske til eller fås hos ham. 

 

Ref/Nicholine Olesen 
 


