
Referat fra Distriktsrådsmøde  
den 13. september 2011 

i Rækker Mølles spejderhus 
 

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

1. Velkomst 
Efter spejdersangen bød Ejnar velkommen. 
 

2. Bordet rundt 
Rækker Mølle: 14 nye bævere. Nogle bæver og ulve er kommet fra Astrup. 
3 nye ledere er startet alle gamle spejdere. Deltog i Øko dagen. 
Lønborg/Vostrup:  
Spejder for en aften var et godt arrangement hvor ca. 130 deltog. 2 nye 
bævere er startet. 12 ulve og 25 spejdere. En gammel spejder trådte til som 
bæverleder. 
Lem:  
Spejder for en aften med ca. 50 deltagere. Der er blevet omdelt sedler på 
alle skoler i området inkl. Stauning. Ca. 15 bævere, 12 ulve og 8 spejdere. 
Mangler en ulveleder og en bæverleder. Bæverne har fået 2 store spejdere 
til at hjælpe sig og ulvene har fået 3 store spejdere til at hjælpe. 
Skovlund:  
10 ulve og 16 spejdere er startet op. 5 seniorer prøver at lavet en trop. 
2 nye spejderledere. Deltagere i Åben Landbrug på søndag som seniorerne 
står for. Har udlånt spejderhuset til SFO’en. 
Horne-Tistrup:  
Er kommet godt i gang. Der er kommet 6 nye bæver/ulve. Der er 10 
juniorer og 6 spejdere. 2 nye ledere er kommet til. Der mangler en 
bæver/ulve leder. Projekt under planlægning ”Danmarks største 
kagemand” som gerne skulle optages i Guinness rekordbog. 600-800 
bradepander. Der arbejdes på at nogle kan komme til Jamboree i Japan. 
Sdr. Vium 
Har afholdt Spejder for en aften som var godt besøgt. Er kommet godt i 
gang. 
Tarm:  
Er kommet godt i gang. 20 bævere, 40 ulve, 30 spejdere og en roverklan 
som har møde samme tid som troppen. Troppen og roverklanen bruger 
hinanden. Kunne godt bruge en ulveleder mere. Mange ungledere som 



gerne vil hjælpe til hos bæver og ulve. Området omkring spejderhuset 
bliver brugt rigtigt meget inkl. bålhuset. 
Hoven: 
En del ledere har fået andre udfordringer. 6 ulve, 15 bævere og 13 spejdere. 
En ny spejderleder som gerne vil arrangere nogle ture. Mangler en 
bæverleder. Friskolen har afholdt Fed Fredag hvor Karsten underholdte 
dem.  
Ringkøbing: 
Der er startet en roverklan med hjemvendte spejdere og der er 6 som 
gerne vil være leder. Nogle havde set ”opslaget” under frivillige.dk. 

 
3. Distriktets nye struktur 

Peter præsenterede strukturen og de tilstedeværende godkendte det. 
Strukturen gælder fra den 14. september 2011. 
Informationer om strukturen kan findes på 
http://nn.spejdernet.dk/distrikt/lundenaeslen/Stabens%20struktur%20a
nno%202011/Forms/AllItems.aspx. 
 

4. Nyt fra staben  
Sct. Georgs gilderne holder dialog møde mandag den 19. september for 
spejdergrupper i Ringkøbing-Skjern kommune. Grupperne i Varde har 
møde den 25. september. 
Grupperne opfordres til at sende spejderne på ungdomskurserne. Få evt. 
en tidligere deltager til at komme og fortælle om oplevelsen. 
Husk tilmelding til DUD den 16. september 2011. 
Karsten informerede om at der kommer et kursus til foråret ”Finere 
fransk madlavning over bål”. 
Karsten informerede om at man påtænker at opstarte senior samarbejde 
på tværs af grupperne i distriktet. 
Alle grupper opfordres til at sende antallet af ledere som kunne tænkes at 
deltage i introduktionskursus til Peter. Så vil staben kigge på om der skal 
tilbydes et kursus i efteråret eller i uge 11. 
Staben arbejder videre med at genetablere uge 11 kurserne. 
 

5. Evt. 
Mange grupper regner med at skal have ulve med på spejdernes lejr næste 
år. 
 
Næste møde 
Distriktsmøde 14. marts 2012 kl. 19:30 i Tarms spejderhus 
 
Indkaldelser til og referater fra distriktsrådsmøder samt adresseliste og 
Bøffelhorns oversigt kan findes under Distriktsråds mappen på 
hjemmesiden. 
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