
Referat fra Distriktsstabsmøde  
den 14. september 2010 
i Sdr. Viums spejderhus 

    
Fremmødte:Fremmødte:Fremmødte:Fremmødte: Anne Grethe Holdgaard, Susanne Skovgaard Nielsen, Mads 
Peter Jensen, Margit Markussen, Sus Lynge Dahl, Thomas Olsen, Ejnar 
Nørgaard, Bo Trelborg, Majbrit Pedersen, Peter Larsen 
Afbud: Afbud: Afbud: Afbud: Ulla Kristensen, Anne-Marie Meller, Mads Broberg, Gunnar K. 
Pedersen, Karsten Hermansen 
Ikke Ikke Ikke Ikke tilstedetilstedetilstedetilstede:::: Hanne Nørtoft, Karsten Mandsberg, Claus Buhl Sørensen 
    
1.1.1.1. Velkomst ved DTC’enVelkomst ved DTC’enVelkomst ved DTC’enVelkomst ved DTC’en    

Spejdersangen blev sunget og alle præsenterede sig for Sus og Thomas 
 

2.2.2.2. Indlæg fra udviklingskonsulentIndlæg fra udviklingskonsulentIndlæg fra udviklingskonsulentIndlæg fra udviklingskonsulenterneerneerneerne    Sus Sus Sus Sus og Thomasog Thomasog Thomasog Thomas    
Sus er nyansat udviklingskonsulent sammen med Thomas, der har været 
ansat i 1 år, som skal hjælpe distriktsstab og grupper. 
Sus og Thomas dækker 18 distrikter i det meste af Jylland. 
Distriktets grupper forventer at en konsulent kan 
- hjælpe med ideer/inspiration til lederhvervning og/eller nye spejdere. 
- komme som et blankt blad som kan spørge forældre/personer i 
lokalområdet. 

- hjælpe til opstart af nye enheder. 
- hjælpe med at opstille mål for grupperne 
Konsulenterne vil gerne dygtiggøre staben til at udfører ovenstående 
opgaver og koncentrere sig om de ”vanskelige” emner. 
 

3.3.3.3. PL/PA og BøffelhornPL/PA og BøffelhornPL/PA og BøffelhornPL/PA og Bøffelhorn    
PL/PA bliver arrangeret af staben med hjælp fra grupperne. 
Bøffelhorn for ulve/bæver bliver i Række Mølle og for spejdere/seniorer 
bliver i Lem. 
Vindere sidste år  
- Bæver: Række Mølle. 
- Ulve:  
- Junior:  
- Spejder:  
- Senior: Horne-Tistrup 
 

4.4.4.4. Bordet rundtBordet rundtBordet rundtBordet rundt    (blev taget under pkt. 2)(blev taget under pkt. 2)(blev taget under pkt. 2)(blev taget under pkt. 2)    
Horne-Tistrup: Bæver og ulve er slået samme og fungere rigtig godt med 
4 ledere. Juniorerne er et sted med 5 ledere og spejderne er et andet sted 
samme tid. Weekend seniorer. Unge og gamle rovere. Største udfordring 
er den indehytte som ligger tæt på hallen som måske skal udvides. De 
overvejer at tilkøbe plads på deres udegrund og bygge en hytte der.    



Lønborg-Vostrup:  
Spejder for en aften stor succes på trods af vejret. Der er kun 4 bævere og 
vil efter nytår invitere nye bævere med til møderne. De 15 ulve har 4 
ledere og 25 spejdere med 1 leder og nogle ungledere så leder situationen er 
rigtig positiv. Største udfordring er bæverflokken og muligvis 
ulveflokken. 
Sdr. Vium:  
Spejdere for en aften var en god oplevelse. Der forventes en fremgang i 
medlemstallet. Bæver og ulve har spejdermøde samme aften dog med 
hver sit program og samme tid. Stor succes med at sende spejderne på 
kursus. Største udfordring er at de store spejdere og seniorer skal have 
større ansvar, så de bl.a. kan møde til tiden. 
Række Mølle:  
10 bævere med 2 ledere og en ungleder, stor ulve flok med 35-40 stykker 
som mangler ledere har dog 2 ungledere, Der arbejdes i patruljer hos 
spejderne og der er en god lederbemanding og de seniorer som er på 
efterskole er engageret og kommer gerne hjem til arrangementer. Største 
udfordring er ledermanglen hos bæver og ulve. 
Lem:  
10 nye bævere efter oprykningsmødet hvilket giver ca. 15-20 bævere med 2 
ledere og 2 ungledere. 1o bævere rykkede op til ulvene som nu er 15-20 med 
2 ledere. Ingen ulve rykkede op til spejderne og de er nu kun 1-3 tilbage 
med 4 ledere. 
Største udfordring er manglen på storspejdere. 
Skovlund:  
Ingen bævere så fokus på ulve. Spejderne har 1 spejderleder. Seniorer på 
efterskole kommer hjem og deltager i rovernes arrangementer i 
weekenden. 
Margits værktøjskasse for grupperådet blev afprøvet på det nye 
grupperåd, hvor kun kasseren er genganger fra sidste periode. 
Største udfordring er samarbejde/kommunikation internt mellem 
lederne/grupperådet. 
Stauning/Dejbjerg: 
Har besluttet at lukke ned efter lang tids forsøg på at genstarte 
spejderarbejdet. Lem kan evt. lave en satellit gruppe så spejderhuset kan 
blive stående. 
Astrup: 
Køre med kun 3-5 børn, 1 ledere og nogle ungledere. 
Tarm: 
Går meget godt. 
Ringkøbing: 
Går meget godt. 
Hoven: 
Har bæver og ulve arbejde. 



 
5.5.5.5. Evt.Evt.Evt.Evt.    

Næste møde    
14. marts 2011 kl. 19:30 i Lems spejderhuset.  
    
Mastetelte kan købes med tilskud fra Friluftsrådet.    
 
Indkaldelser til og referater fra distriktsrådsmøder samt adresseliste og 
Bøffelhorns oversigt kan findes under Distriktsråds mappen på 
hjemmesiden. 
 
Peter udsender ny adresse liste med de nye udviklingskonsulenter og ny 
gruppeleder i Sdr. Vium. 

 


