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1. godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

 Hvad med det manglende bøffelhorn, er den fundet? Nej, der spørges til den til rådsmødet. Hvor er 

bøffelhorn i år? Det bliver i Hoven, lover Karsten. Begge dele godkendt. 

2. besøg i grupperne 

 Skal vi gøre noget aktivt for at komme rundt at besøge dem. Det er der umiddelbart stemning for. 

Hvad mener grupperne om det og om de kurser vi i distriktet udbyder. Vi oplever at der ikke er 

opbakning til det. Vi skal ud til dem når de har ledermøde. Vi tager rundt to og to. Skal vi have en 

agenda når vi kommer rundt. Fortæl hvad vi laver i distriktet, det ved mange af dem ikke. Vi kunne 

have en 6-8 punkter vi vil fortælle dem om. Hvem er vi, hvad laver vi, uddannelse osv. Der 

udarbejdes noget, som sendes til gruppelederne på forhånd. Det bliver nok først til efteråret vi 

kommer rundt. Peter foreslår en distrikts start pakke til nye ledere, med opbygning og struktur i 

korpset. Ejnar skriver nogle punkter ned og sender til os, til gennemlæsning. 

3. Distriktshåndborgen 

 Den skal redigeres. Der skal stå noget om gavepolitik distriktsmedlemmer imellem. Kan det passe 

den nyeste er fra 2011? Alle skal gå hjem og kigge hvilken udgave vi har. Vi flytter dette punkt til 

næste møde. 

4. stabsmedlemmer 

 Skal vi have en ny ind nu i stedet for Mads Peter eller vente til foråret? Vi venter med at finde en 

ny til foråret.   

5. evt 

 Distriktskonference d. 6-7 April. Skal nogen afsted? Det er vist ikke tilfældet. 

Vi skal huske at kontakte grupperne inden hvert stabsmøde. 

Alle møder i uge 11 er indtil videre aflyst. 

Med hensyn til udenlandsturen hører vi i aften om der er interesse for det, inden der arbejdes videre 

med det. 

Der spørges også til distrikts sommerlejr i aften. 

Danmark dejligst skifter navn til mini folkemøde og holdes i Hvidesande d. 25 maj i år. 

Tværkorpsligt samarbejde bliver 26 okt. I wowpark. 

Kunne vi 2-3 gange om året tilbyde noget for nye ledere?  


