
 

 

 

 

 
Referat af distriktsmøde  
Tirsdag den 11. marts 1014 kl. 19.00 i Tarm Spejderhus, Drosselvej 38, 6880 Tarm 
Alle grupper var repræsenteret  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Mads blev valgt og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet 

2. Valg af referent 

Bo blev valgt 

3. Kandidatliste kan fremlægges 

Den nuværende stab opstiller og herudover var der ingen forslag 

4. Aflægning af beretning for de seneste 2 år 

I sin beretning kom DTC ind på: 

 DM i spejd 

 Det gode samarbejde omkring Spejdernes lejr 

 Bøffelhorn og PL/PA 

 Jota/joti weekende var en stor succes og gentages 

 Erfaringer fra landsmødet i 2012 gør at der i år bliver mere debat i salen 

 Samarbejdet med kommunen (Ringkøbing får bæverarbejde i skoletiden) 

I en kort drøftelse efter beretningen kom bl.a. følgende: 

 Vigtigheden af at holde sig orienteret om tilbud m.v. på kommunens hjemmeside, da der ikke 

længere annonceres i ugebladene. 

 GL og GLA i Sdr. Vium har organiseret det således at man hjælper hinanden med at holde sig 

opdateret omkring bl.a. kommunen 

5. Aflæggelse af regnskab for de seneste 2 år 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der balancerede med 18.241,74 kr. og udviste et 

underskud på 15,32 kr. Kassebeholdningen er pr. 31.12.2013 på 41.826,56 kr. 

6. Forhandling om arbejdet i de kommende 2 år 

Distriktsstaben foreslår følgende til drøftelse: 

Kommunikation med grupperne:  

Det er i orden at distriktet (ved hjælp af medlemssystemet) sender kursusindbydelser o.lign. direkte til 

enhedslederne blot GL også får det samme tilsendt. 

 



 

uge 11: Mandag aften: knob kursus  

Onsdag aften: sang og musik 

torsdag aften: børn med bogstav 

Der var tilfredshed med uge 11. Blot skal man i grupperne huske det, når der planlægges 

Distriktslejren 

Flere opgaver omkring lejren blev drøftet. 

Staben holder møde 24. april, hvor der laves oversigt over opgaver 

Fremtidens lederarrangementer 

Gerne i forbindelse med uge 11 

Erfaringsudveksling, hvor hver gruppe kommer med en sikker succes 

Vigtigt at nye og uerfarne ledere ”tør” være med og komme hjem med praktisk udbytte 

7. Fastsættelse af distriktskontingent for de kommende 2 år 

Uændret på 15 kr. pr medlem pr år 

8. Valg af distriktschef, distriktskasserer og distriktsassistenter 

Fra den nuværende stab modtager følgende genvalg: Ejnar Nørgaard, Bo Trelborg, Peter Larsen, Karsten 

Mandsberg, Majbrit Pedersen og Margit Marcussen.  

Der bør være en/to mere i staben. 

DTC: Ejnar 

Kasserer: Bo 

Også genvalg af den øvrige stab 

Staben må gerne supplere sig op med 1 – 2 personer 

9. Valg af roverrepræsentant til landsmødet i Vingsted 

Emner hertil drøftedes. Distriktet betaler for deltagelse. 

10. Valg af 2 revisorer 

Genvalg af Thorkild Sloth Pedersen og Steen Davidsen 

11. Evt. 

Rk. Mølle udtrykte utilfredshed med at man fremover skal hente kataloger fra 55Nord på posthuset. 

DM i spejder den 4. – 6. april mangler hjælpere til mad 

Budapest-turen har d.d. 17 tilmeldte 

 

Mødet sluttede kl. 20.30 

Tak til Inger for dejlig pizza og godt kaffebord 


