
Vi har møde Mandag D. 11-3 kl: 19.30 i Lem spejderhus Kildebakken 7 

Dagsorden½ 

1. Bordet rundt 

Lem: Der er lidt tilbagegang. De er 31 i alt lige nu. Ledermæssigt går det, der er faste vikarer inde. 

De går i lidt byggerod. De lave tilbygning og noget udendørs areal. Alle grene mødes 3 gangeom 

året. Det er godt 

 

Rækker Mølle: Det går godt. De er mange ca. 70. De er godt med ledere. Sommerlejr bliver i 

forbindelse med bøffelhorn. 

 

Ringkøbing: Ingen fremmødte 

 

Astrup: ingen fremmødte 

 

Lønborg/Vostrup: De er 21 i alt. Det går godt. Ung leder er kommet retur fra efterskole og kommet 

med i gruppen igen. De planlægger at bygge bålhytte i år. Der er penge til det. 

 

Sdr. Vium: Det går godt. Planlægger bøffelhorn. Og tur sammen med Tarm. Planlægger sommerlejr 

til Fanø. Sælger lodsedler. 

 

Skovlund: Det går godt. De er 25 i alt. Har solgt lodsedler. Sommerlejr er planlagt. 

 

Horne/Thistrup: ingen fremmødte 

 

Hoven: Holder medlemstal. Det er svært at få nye ind. Der er også lidt byggerod. De har et 

bøffelhorn de skal planlægge. De tager mærker i stor stil. Sove underåben himmel og bade i 

naturligt vand osv. Karsten er i gang med 4 år i shorts, for at tage isbjørne mærke. 

 



Tarm: De er gået lidt tilbage i medlemmer. De er 95 i alt. Godt med ledere. De leder efter ny 

gruppeleder, da Mads vil stoppe på den post. Gruppemøde holdes en hverdagsaften med god 

tilslutning fra de voksne. De skal til at renovere tag på deres bålhytte. De skal på gruppe sommerlejr 

til sommer. 

 

2. uddannelse 

Distriktet vil årligt afholde/tilbyde aftner for nye ledere.  

 

3. samværsregler 

Hvordan går det rundt omkring?  Rækker mølle er godt i gang med det, men er ikke færdige. De 

snakker om det til hvert ledermøde. Tarm snakker om det, men er ikke videre om det. 

Karsten siger, skriv de uskrevne regler ned på papir. Det er ikke nemt siger de andre. Hvordan 

skriver vi det ned, uden at vi begrænser os selv i noget. Det er godt at spare med en fra korpset. 

Skriv ned at man tilstræber nogle ting, men at det ikke altid kan lade sig gøre. Vær åbne om hvorfor 

det så ikke kan lade sig gøre.  

Det er vigtigt at vi som ledere skal passe på børnene og os selv som ledere, så vi ikke kommer i 

nogle situationer der er uhensigtsmæssige. Det her er en konstant proces, der er svær at blive færdig 

med.  

Laver grupperne lederbrev. Det gør de ikke, men ved godt at det faktisk står i vedtægterne at man 

skal. Det er en god ide at gøre det. Så ved de også hvordan tingene hænger sammen og foregår i 

grupperne. 

 

4. bøffelhornene 

Hvor er hornene? Skovlund har ulvenes. Der er muligvis en i Ringkøbing. Så er der nok to i 

Ringkøbing, da de fik to sidste år. Peter snakker med Ringkøbing. Ejnar har erstatningshornene. 

Som grupperne får.  

 

5. besøg i grupperne 

Staben vil gerne komme på besøg til et ledermøde. Er der opbakning til det? Det lyder til at vi gerne 

må komme på besøg.  Grupperne bedes melde nogle datoer ind til os i distriktet. 

 



6. evt. 

Palletten tirsdag er aflyst. Der kommer nok en dag i maj hvor vi beder en fra korpset komme og 

fortælle om det.  Vi melder en dato ud.  

Paletten er en tro kopi af noget lære materiale. Noget pædagogisk materiale. Der er meget frihed i 

det. Det er svært at bruge af nye leder.  

Onsdag aflyser vi. Men er der nogle der vil med? Senior, leder, familie tur. Grupperne siger at det er 

for sent nu. De har meldt ud nu til forældrene hvad de skal til sommer. 

Hvad med distriktssommerlejr? Det er aflyst på torsdag, mødet om det.  Grupperne syntes vi skal 

prøve at lave noget. Skovlund føler sig splittet, da de hører til Varde.  

Der bliver foreslået om vi kan bukke Houns odde. Der er aktiviteter og plads til os og det er dejligt 

nemt.  Trevæld er også i spil.  

Skal vi beslutte hvad uge det skal være? Hvad uge foreslår grupperne? Der er forslag om uge 28. 

Ejnar kontakter dem og hører nærmere ind til det. 

Ungdomslederkursus i november, skal vi gerne have til at lykkes. Det skal meldes tidligere ud og en 

bedre beskrivelse af hvad det handler om. Hvem er det for. Mere detaljeret beskrivelse. Der snakkes 

om, om det skal flyttes til en weekend senere i november. Så det bliver den 8 – 10 nov.  Der 

snakkes også om at det skal flyttes rundt i distriktet fra år til år. Det snaker vi om i staben. 

Karsten fortæller, på opfordring, hvordan det foregår denne weekend til ungdomslederkursus. 

 

Sdr. Vium, syntes det er en skam at staben ikke deltager i distriktskonferencen. Det er her vi kan 

møde medlemmer fra korpset.  

Ole anbefaler gruppeleder konference. Det er godt.  

Der spørges til vores økonomi. Ejnar orienterer om at der hvert andet år til distriktsmødet bliver 

fremlagt vores økonomi. Grupperne ønsker at regnskabet sendt ud sammen med referatet fra mødet. 

Sdr. Vium hører til om der er nogle der ved de kommer til bøffelhorn. Der er tilkendegivelser om at 

der kommer nogen. Det er godt at bakke op om dette. Også for den gruppe der arrangere det er det 

rart at vide at de andre tilstræber at komme afsted med nogle patruljer. 

Tak for god ro og orden, nu er der kaffe!! 


