
 

 

 

 

 
Referat af distriktsrådsmøde  
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30 i Horne-Tistrups Spejderhus, Stadionvej 19A, Horne 
Mødedeltagere: Skovlund: Per – Hoven: Karsten – Lem: Peter – Ringkøbing: Peter – Horne: Hanne – Tarm: Mads – Række Mølle: 

Majbrit – Lønborg: Ejnar – Astrup: Ejnar Sdr. Vium: ingen – Fra staben: Margit og Bo 

 

1. Velkomst 

DTC bød velkommen til mødet 

 

2. Nyt fra grupperne 

Der har generelt været en lille tilbagegang blandt de ældste spejdere efter Spejdernes lejr. 

Det går godt i alle grupper – dog kan man de fleste steder bruge en eller to ledere mere. 

Flere steder har man gode erfaringer med ungledere 

Det er meget glædeligt at der er kommet gang i spejderarbejdet i Astrup igen. Man er startet med 

familiespejd og med Nicoline Olesen som GL og Jan Vestager som Grupperådsformand 

 

3. Nyt fra distriktet og korpset 

Nak og Æd den 8. juni: Karsten har 4 ledere til hjælp 
Indbydelse udsendes primo april, Tilmelding 23. maj til Karsten 
Gensynsweekend for spejdere fra Ringkøbing-Skjern kommune i Borrislejren  for deltagere på 
Spejdernes lejr. Indbydelse er udsendt.  
Distriktsledertuneringen den 16. august: er på tænkestadiet (Karsten) 
Bøffelhorn: de store i Lønborg 8. – 9. maj 
 de små i Tarm 9. maj 
Udlandsrejse for seniorer og ledere. 
 Karsten orienterede om at en gruppe arbejder med en rejse til Brno spejdercenter i 

det sydlige Tjekkiet. 
Distriktslejr Ud fra meldingerne på sidste rådsmøde og usikkerheden om næste korpslejr, kan der 

ikke i øjeblikket tages stilling til hvornår der afholdes distriktslejr igen. 

Jota Bliver afholdt i Ringkøbing 19.10. Majbrit og Asger har kortbølgeudstyr og lisens til at 

bruge det. Nyheden om at det genopstår, må gerne spredes til de store spejdere. 

 

4. Uddanelse 

Linien ud i Viborg var meget godt besøgt.  

Herfra:  Rk. Mølle 4, Lem 2, Astrup 2 

 

5. Ny DTU 

Peters arbejdsbeskrivelse som blev drøftet. Den udsendes til grupperne med håb om at en 
interesseret melder sig 
 



6. Erfaringsudveksling grupperne imellem. 

Mange emner kom frem: 

Økonomi:  loppemarked, juletræssalg, sponsorweekend, lodseddelsalg 

Daglig arbejde: familieweekend, temaarbejde, tømmerflådebygning til lejrbrug 

Lejre:  Lejr ved spejderhuset, Momhøj naturcenter, Udlandslejre med venskabsenheder, 

ølejr, pinselejr, cykellejr fjorden rundt, familielejr 

7. Evt. 

DTC nævnte at RKSK kommune afholder foreningsmøde den 17. marts, hvor der skal findes nye  

foreningsrepræsentanter (tilmelding 14/3). 

DTC får ny mailadr:  ejnarnoergaard@godmail.dk  

 

Tak til Horne (Hanne) for husly og godt kaffebord. 

 
Referat: Bo 

 

 

Husk http://nn.spejdernet.dk/distrikt/lundenaeslen/default.aspx , for at følge  

distriktets arbejde 
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