
Referat fra Distriktsstabsmøde  
den 14. marts 2011 
i Tarm spejderhus 

 
Fremmødte: Karsten Hermansen (Astrup), Anne Grethe Holdgaard (Horne-
Tistrup), Ulla Kristensen (Lem), Magnus Daugaard (Lønborg/Vostrup), 
Jytte Kristensen (Ringkøbing), Ole Dransfeldt (Række Mølle), Gunnar K. 
Pedersen (Sdr. Vium), Per Theilgaard (Skovlund), Dorthe Balle (Tarm), 
Ejnar Nørgaard (DTC), Bo Trelborg (DT-Kassere), Majbrit Pedersen 
(DTA), Margit Markussen (DTA), Karsten Mandsberg (DTA, Hoven), 
Peter Larsen (DTU) 
Afbud: Ingen 
Ikke tilstede: Claus Buhl Sørensen 
 

1. Velkomst 
Ejnar bød velkommen til de 3 nye gruppeledere fra henholdsvis Skovlund, 
Ringkøbing og Sdr. Vium og alle fremmødte fik præsenteret sig. 
 

2. Forventningsafstemning - grupper <-> distrikt 
Grupperne forventer: 
a.  Introduktion for nye gruppeledere 
b.  Staben kan tilbyde at finde instruktører 
c.  Grupper kan gå sammen og holde kurser hvor distriktet finder 

instruktører 
d.  Inspiration til at finde nye til grupperåd og ledere 
e.  Samarbejde med nabogrupper 
Distriktet forventer: 
1. Være åben overfor distriktet om status i gruppen både når det går godt 

og når det går skidt.  
2. Velvilje til at få besøg af distriktet 
3.  Komme med forslag til arrangementer og kurser 
4.  Sørge for opbakning til arrangementer og kurser 

 
3. Medlemsopgørelse / -indberetning 

Der var flere som har været frustreret med medlemssystemet. 
Der var ønske om at få distriktet ud og vise lederne hvordan man bruger 
medlemssystemet. 
Tilbagegang på distriktsplan, minus 50 i forhold til 2009. 

 
4. Bordet rundt  

Lem: Store spejdere har siden sommerferien kørt med møder hver anden 
uge men med 3 timers møder. 
Ledermangel er ved at være akut så der skal gøres noget snart. 



Ringkøbing:  
Der mangler grupperødder og der er overvejes at indkalde til 
ekstraordinært gruppemøde. 
Der er umiddelbart børn til bævere og ulve men ingen ledere. 
Astrup:  
Der er ingen ugentlig møder men der mødes op til papirindsamling og 
andre arrangementer. 
Der er indkaldt til grupperådsmøde hvor grupperådsformanden går og der 
skal findes ud af hvad der skal ske med gruppen. 
Sdr. Vium:  
Enkelte enheder mangler ledere men har ikke et akut problem. 
De vil forsøge at lokke flere ledere med ved at inviterer dem til weekend 
tur. 
Lederne er blevet fredet i vinterhalvåret pga. deres indsats ved 
ombygningen af spejderhuset. Dette har bevirket at flere spejdere i 7. 
klasse har valgt at prøve noget nyt. 
Lønborg/Vostrup:  
Mange spejdere med mange ungledere som alle holder ved. Bæverne har 
inviteret børn med som først har alderen til at være bæver efter 
sommerferien og har der fået nogle nye. 
Tarm:  
Indvielse af ny bålhytte. 
Gruppemødet holdes sammen med fastelavnsfesten, derved er der 
kommet flere i grupperådet. 
Hos spejderne holder man nu stabsmøde en gang imellem. 
Gruppesommerlejren går til Fur og 6 spejdere og en leder tager til 
Jamboree. 
Horne-Tistrup: 
Afholder Spejder for en dag i SFO’en. 
Små årgange i skolen er årsag til færre medlemmer i gruppen. 
Række Mølle: 
Har laveste medlemstal i gruppens levetid. 
Mangel på bævere skyldes små årgange i de små klasser. 
Planlægger seniorarrangement som vil udbydes til øvrige grupper. 
Skovlund: 
Alle enheder skal på weekend tur hvor forældre er inviteret med, og 
holder i den forbindelse gruppemøde. 
Kører loppemarked hvert anden år og banko de øvrige år. 
Hoven: 
Har ledere nok. Lederne henter børnene i SFO’en. 
Vil have bygget en bålhytte. 
Overdækning af terrassen. 
Stauning-Dejbjerg: 
Er lukket ned. 
Menighedsrådet har overtaget spejderhuset som lå på deres grund.



 
5. Evt. 

Referater fra grupperåds- og ledermøder skal sendes til kontaktpersonen. 
 
Regnskaber kan sendes til kontaktpersonen. 
 
I år er det EU's frivilligsår og regeringen vil have at 50% af landets 
befolkning skal være frivillig. Den 30. september 2011 er udpeget som 
National Frivillighedsdag. Se mere på www.frivillighed2011.dk 
 
Friluftsrådets lokalbestyrelse søger spejderrepræsentant. Kontakt Bo 
Trelborg hvis der er spørgsmål. 
 
Husk Bøffelhorn for bæver og ulve i Række Mølle, indbydelser kommer 
ca. 1 måned før løbet. 
 
Næste møde 
13. september 2011 kl. 19:30 i Række Mølle 
 
Indkaldelser til og referater fra distriktsrådsmøder samt adresseliste og 
Bøffelhorns oversigt kan findes under Distriktsråds mappen på 
hjemmesiden. 


