
 

 

  

 

Referat af rådsmøde mandag den 13. marts 2017 

Kl: 19.30 i Lønborg spejderhus 
Mødedeltagere: Distriktsstaben og gruppeledere/assistenter 

Afbud fra Horne og Tarm. (Sdr. Vium mødte ikke op) 

 

Ejnar bød velkommen til mødet. 

 

1. Nyt fra grupperne 

Hoven: De har ret få børn og få ledere 

 Deltager på Spejdernes Lejr sammen med Lønborg 

 

Horne-Tistrup: Har godt med spejdere, men kan forudse at de efter Spejdernes lejr kommer i 

 ledermangel. Derfor starter de lederhvervning nu. 

 

Skovlund Går godt men med få spejdere – Med på Spejdernes lejr 

 

Lønborg Går godt men med få spejdere – Med på Spejdernes lejr 

 

Ringkøbing: Har en stor midtergruppe. 

 Kommer 40 med på Spejdernes lejr (heraf 11 ledere) 

 

Lem: Har 43 medlemmer. Forholdsvis mange ledere, da nogle er på ½ tid 

 Ny leder fra Snejbjerg. 22 med på Spejdernes lejr 

 Bålhuset er færdig – er taget i brug. Nu gælder det renovering af hytten. 

 

Astrup: Familiespejd med 8 familier. Når børnene kommer i spejderalderen, henvises de 

  til Række Mølle. 

 Deltager i Øko-dagen. Sover i halmladen hos øko-landmanden. 

 Kommer med på Spejdernes Lejr. 

 

Tarm: Har haft en mindre medlemsnedgang (135  120). Generationsskifte hoslederne. 

 Kommer 52 med på Spejdernes Lejr. 

 Har været plaget af indbrud i spejderhuset. 

Godt juletræssalg – klatretårnet renoveres. 

 

Sdr. Vium: Kommer med på Spejdernes lejr. 

 

Række Mølle: Den eneste af grupperne i landsbyerne, hvor der er stigende medlemstal. 

 

Herefter var den en debat/snak om børnetal i de små samfund. Det vigende børnetal afspejles 

i vores medlemstal. 



2. Nyt fra Distrikt og korps 

 

DTC orienterede om ny formand og næstformand i korpset. 

 

Uge 11: Kun arrangementer mandag og tirsdag 

Til næste år laves en sangaften. Per fra Skovlund kender en dygtig person til en 

sådan aften. 

 

3. Evt. 

 

Ringkøbing tilbyder at deltage i pilgrimsvandring 2. pinsedag (5. juni). Vandringen starter kl. 

10 og slutter med en friluftsgudstjeneste i anlægget. Margit og Bo hjælper, hvis der er behov 

herfor. Nærmere program for arrangementet senere. 

 

Temaet for de ældstes bøffelhorn ved Ølstoftelejren bliver studedrivere. Der udleveres mærker 

til alle deltagere. 

 

Bo orienterede om, at der bliver lavet nye distriktsmærker, da beholdningen næsten er brugt 

på, og at prisen fremover bliver 5 kr. 

(mod tidligere 15 kr.) 

 

Referat 

Bo 


