
 

 

 

 

 
Referat af distriktsrådsmøde  
Tirsdag den 10. september kl. 19.30 i Spejdergården, Ringkøbing 
 

1. Bordet rundt 

Horne-Tistrup: Ny GL (Anne G. Har fri indtil videre) 
 Englandsturen var fantastisk (23 deltagere) Måske genvisit næste år. 
 Kommet godt i gang – en del nye bævere – ca. 45 spejdere i alt 
 
Ringkøbing: Han megen nytte af  www.spejder6950.dk  
Jytte Har succes med 1-nats-ture (fredag/lørdag) 
 Mange rovere som ledere. Laver kampagne for at få flere børn 
 
Række Mølle Godt i gang over alt.  
Majbrit Tømmerflådelejren på mølledammen var en god oplevelse 
 
Skovlund: Sommerlejren på Houens Odde var en succes 
Margit Op ad bakken: alle ledere stoppede til ferien 

Har fået 2 voksne samt 4 rolandspejdere som ledere. Samarbejde med Hoven om de 
ældste spejdere 

 Hyttebyggeriet går snart i gang 
 
Sdr. Vium -  
 Afbud p.gr.a. sygdom 
 
Hoven: Lejren var en forlænget weekend for hele gruppen 
Karsten 5 bævere og 5 ulve. 2-3 store spejdere.  Mangler et par unge ledere 
 Weekendtur for alle interesserede i sognet. 
 Venter sig en del af samarbejdet med Skovlund om de ældste. 
 
Lønborg: Har haft et fint 25 års jubilæum (både eftermiddag og aften) 
Susanne Har haft en fin opstart. 
 Sommerens cykeltur Fjorden rundt med overnatning i shelters var anbefalelsesværdig. 
 Der findes brochure med shelters og overnatningspladser. 
 
Tarm: Godt i gang i alle enheder (49 ulve!) ca. 140 medlemmer i alt 
Dorthe Den fælles sommerlejr på Helnæs god og stedet (vandmølle og naturreservat) kan 

anbefales til andre.   
 Loppemarkedet var OK (65.000), selv om kommunen har ændret på reglerne vedr. 

genbrugspladsen 
 
Lem En god fælles sommerlejr i Momhøje. Der var dejlig mange voksne med. 
Ulla God opstartaften, mangler ungledere 
 Forsøger med familiespejd her i efteråret 
 
Astrup Er godt i gang med familiespejd 1 gang pr. måned. Der kommer 20 – 30 hver gang 
Nicoline afholdes lørdag eller søndag 
 

http://www.spejder6950.dk/


 
2. Nyt fra distriktet 

 distriktslejr i 2015 
Tidspunktet vil være passende 
Lederne er umiddelbart positive 
Der bør være en afdeling for familiespejd 
Grupperne melder tilbage til Ejnar både med hensyn til interesse og ugenr. 

 PL/PA: den 1. – 3. november 
Orientering herom 

 Der efterlyses emner til en ny uddannelsesanssvarlig.  

 Distriktsmødet den 11. marts 2014 
Gerne flere og også gerne yngre stabsmedlemmer 
 

Ejnar orienterede om nyt fra Korpset, bl.a. om den nye uniform: se www.spejdernet.dk/nyuniform 
 
Der er Gruppelederkonference den 9. 10. november !! 
 
Karsten fortalte at der planlægges udlandstur til Budapest i uge 30 i 2014. Rejsen foregår med fly og der 
overnattes i naturreservat tur ved Budapest. Pris ca. 4000 kr. 
  

3. Jota/joti 

Majbrit orienterede om at arrangementet afholdes i weekenden 18. – 20. oktober på Højmark skole. 
Sproget bliver dansk, tysk og engelsk. 
Da bl.a. mærkerne der udleveres er temmelig dyre koster det 250 kr. per deltager. Deltagerbetalingen 
sættes dog til kun 50 kr. Distriktet betaler resten . 
 

4. Erfaringsudveksling grupperne imellem 

Under kaffen blev løst og fast vendt. 
Der blev talt om ”bogstavbørnene”. Nyt materiale er på vej fra korpset. Der var enighed om, at det kan 
være en stor udfordring, men også en stor ting, hvis opgaven lykkes. 
Bo nævnte artiklen i sidste korpsnyt om. Giv et barn en friplads.  Skattefri gaver i almindelighed drøftedes 
også til andre formål. 
 

5. Efter kaffen takkede DTC for et godt møde 

 

Mødet sluttede kl. 21.30 

Referat: Bo 

 

http://www.spejdernet.dk/nyuniform

