
Referat fra 
Distriktsmø de den 15. marts 2010 
i Spejderhuset Skovbo, Vostrup 

 
1.1.1.1. Valg af dirigentValg af dirigentValg af dirigentValg af dirigent    

Hans Kurt blev valgt. 
 

2.2.2.2. Valg af referentValg af referentValg af referentValg af referent    
Peter blev valgt. 
 

3.3.3.3. Kandidatliste kan fremlæggesKandidatliste kan fremlæggesKandidatliste kan fremlæggesKandidatliste kan fremlægges    
Claus Buhl Sørensen fra Sdr. Vium stiller op til staben. 
 

4.4.4.4. Aflæggelse af beretningAflæggelse af beretningAflæggelse af beretningAflæggelse af beretning    for de seneste 2 årfor de seneste 2 årfor de seneste 2 årfor de seneste 2 år    
DTC aflagde beretning 
Der var ros til distriktet og specielt DTC fra grupperne og korpset. 
 

5.5.5.5. Aflæggelse af regnskabAflæggelse af regnskabAflæggelse af regnskabAflæggelse af regnskab    for de seneste 2 årfor de seneste 2 årfor de seneste 2 årfor de seneste 2 år    
Kassereren fremlagde regnskabet  
Af udgifter i sidste 2 år kan nævnes DM i Spejd, distiktslejr, Roland 1 
kursus. 
Af indtægter i sidste 2 år kan nævnes PL/PA og kontingenter. 
Der har været et underskud på 5.253,69 kr. 
Der var ros fra korpset til regnskabet. 
 

6. Forhandling af arbejdet de kommende 2 årForhandling af arbejdet de kommende 2 årForhandling af arbejdet de kommende 2 årForhandling af arbejdet de kommende 2 år 
Forslag til emner staben kan arbejde med: 

• Lokal ledertræning 

• Fastholdelse af de 14-17 årige 

• Rådsmøde med lederne 

• Uddannelses moduler 
o Ledersamtale 
o Kassererens arbejde 
o Søgning hos fonde 

• PL/PA fortsætter på tur i grupperne (findes fra år til år på første 
rådsmøde) 
 

7. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af distriktskontinFremlæggelse af budget og fastlæggelse af distriktskontinFremlæggelse af budget og fastlæggelse af distriktskontinFremlæggelse af budget og fastlæggelse af distriktskontingent for de gent for de gent for de gent for de 
kommende 2 årkommende 2 årkommende 2 årkommende 2 år 
I 2008 og 2009 var kontingentet på 15 kr. 
Kontingentet for 2010 og 2011 bliver uændret på 15 kr. 



 
Der blev drøftet om man skal indfører en underskudsgaranti på ture og 
lejre arrangeret af distriktet. 
 

8.8.8.8. Valg af distriktValg af distriktValg af distriktValg af distriktschef, distriktskasserer og distriktsassistenter for de schef, distriktskasserer og distriktsassistenter for de schef, distriktskasserer og distriktsassistenter for de schef, distriktskasserer og distriktsassistenter for de 
kommende 2 år herunder DTUkommende 2 år herunder DTUkommende 2 år herunder DTUkommende 2 år herunder DTU    
Ejnar Nørgaard, Bo Trelborg, Peter Larsen, Karsten Madsberg, Majbrit 
Pedersen, Claus Buhl Sørensen blev valgt og de konstituerer sig på 
kommende distriktsstabsmøde. 
    

9.9.9.9. Valg afValg afValg afValg af    repræsentant til landsmødetrepræsentant til landsmødetrepræsentant til landsmødetrepræsentant til landsmødet    
Grupperne opfordres til at finde en rover som ikke er leder som distriktet 
kan sende af sted til Hotel Nyborg Strand. Vend tilbage til staben.    
    

10.10.10.10. Valg af Valg af Valg af Valg af 2 2 2 2 revisorerrevisorerrevisorerrevisorer    
Thorkild Sloth Pedersen og Steen Davidsen blev genvalgt.    
    

11.11.11.11. Evt.Evt.Evt.Evt.    

• Skal distriktet arrangerer et møde omkring korpslejren? 
Man kan med fordel holde mødet sammen med mødet om 
Landsmødet med vores HB kontaktperson.    

• Der er ikke fundet en præst til korpslejren. Forslag sendes til Ejnar. 

• Pladsen på korpslejren er besluttet i underlejren og Lundenæs Len 
bliver placeret længst væk fra torvet. 

• Meld ind til Karsten Skovgaard (teknik ansvarlig i underlejren) 
hvis I har telte og flagstænger eller andet er over 4 meter høj. 

• Fredag aften på korpslejren fra kl. 21 til kl. 23 afholdes Kulturnatten. 
Hvert distrikt skal stille med en aktivitet. 

• Husk Blåbjergløbet den 9. april 2010. 

• Husk at indsende begæringen vedr. medlemsregistreringen til 
korpset. 

• DUD i Team West på Trevæld bliver enten 9. oktober, så sæt 
kryds i kalenderen allerede nu. 
 
 


