
 

 

 

 

Referat af distriktsmøde i Lundenæs len distrikt 
Mandag den 12. marts 1018 i Rækker Mølle Spejderhus, Søvejen 6 B, Rækker Mølle 

Følgende grupper var repræsenteret: Hoven, Lem, Lønborg-Vostrup, Rækker Mølle, Skovlund og Tarm 

Mødet indledtes kl. 18 med spisning og hyggeligt samvær grupperne imellem. 

 

Kl. 19.00 Distriktsmøde 

1. Valg af dirigent 

Mads blev valgt og konstaterede at mødet var lovligt indvarslet. 

 

2. Valg af referent 

Bo blev valgt 

 

3. Kandidatliste kan fremlægges 

Ud over de 4 i den nuværende stab, der modtager genvalg blev foreslået 

Mads Peter og Morten fra Rækker Mølle 

 

4. Aflægning af beretning for de seneste 2 år 

DTC omtalte i sin beretning: 

 Der har været afholdt 2 gang bøffelhorn med rimelig antal deltagere 

 JOTA/JOTI afholdt i Ølstoftelejren 

 PL/PA blev afholdt i 2016 med 12 deltagere 

 Uge 11 har været afholdt med svigtende deltagelse (se punkt 6) 

 Seniordøgn i 2016 

 Spejdernes lejr i 2017 – her omtaltes misforholdet med at vi har 2 grupper der deltager i en 

anden underlejr, da de er i Varde kommune 

 Klan Båtnagger 

 Distriktets kontakt til grupperne bør forbedres 

 Distriktet laver mad til DM i Spejd 

 Tak til alle lederne i grupperne for det store arbejde de udfører 

 

5. Aflæggelse af regnskab for de seneste 2 år 

Bo fremlagde det reviderede regnskab, der havde indtægter på kr. 17.977,79 og udgifter på kr. 

17.371,88 og således udviste et overskud på kr. 605,91 

Kassebeholdningen er pr. 31.12.2017 på kr. 43.933,78 

Derudover har distriktet en konto for Spejdernes lejr på kr. 3.878,93 

og en anden for kurser og udlandsture på kr. 8.882,59 

 



6. Forhandling om arbejdet i de kommende 2 år 

 Forslag om en ERFA-aften, hvor lederne fra samme enhed mødes og drøfter arbejdet og 

kommer med gode ideer til hinanden. Rådsmødet i september. 

 Der planlægges en udlandstur til Island i 2019 

 Distriktslejr i 2020 

 Lederdøgn  

  

7. Fastsættelse af distriktskontingent for de kommende 2 år 

Uændret kontingent på 15 kr. pr spejder pr. år 

 

8. Valg af distriktschef, distriktskasserer og distriktsassistenter 

Ejnar blev genvalgt til distriktschef (DTC) 

Genvalgt blev ligeledes Karsten, Peter og Majbrit 

Nyvalgt blev Mads Peter og Morten 

Man konstituerer sig yderligere ved første stabsmøde og kan indsupplere sig efter behov 

 

9. Valg af roverrepræsentant til landsmødet  

Vælges ved rådsmødet i september 

 

10. Valg af 2 revisorer 

Nyvalgt blev Margit og Bo, da de nuværende ønsker at stoppe 

 

11. Evt. 

Friluftsrådet mangler en spejderrepræsentant fra det vest- og midtjyske område (se vedhæftede) 

Margit og Bo fortsætter som særlige medlemmer under distriktet, og kan give en hånd med efter 

behov. 

 

Herefter afsluttede dirigenten mødet og Ejnar takkede de fremmødte og de to afgående 

rådsmedlemmer 

 

Referat: Bo 

 

HUSK: På distriktets hjemmeside kan I altid orientere jer om, hvad der foregår i distriktet: 

www.lundenæslen.dk  

 

http://www.lundenæslen.dk/

