
Rådsmøde Mandag D. 2-9 KL: 19.30 i Hoven spejderhus 

 Dagsorden 

 

1. nyt fra grupperne( hvordan går det) 

 

Rækker Mølle: 

Det går godt. Ikke så mange bævere som de gerne vil have. 

Leder situation er god. Det sidste halve år har de kørt 

familieklub. Med m&k og spejderne, det fungerer godt. 

Indvigelse af søprojekt hvor spejderne var synlige.   

 

Lem: 

Der er ikke ret mange bævere. Lavt børnetal. Viser 

uniformen ved arrangementer rundt om i byen. Fælles 

weekend i okt. Det går godt 

 

Sdr. Vium: 

Der er fint med spejdere. Det er en fremgang. Har haft en 

god sommerlejr. Planlægger weekendtur sidst i oktober. God 

lederflok. De har 7 der skal på roland i efterårsferien. Prøver 

med familiespejder i okt. 

 

Horne: 

 

Thistrup: 

 

Skovlund: 

Ca. 20 spejdere. Mangler leder, meget! Det går fint 

 

Lønborg/Vostrup: 

Der er ca. 18 børn derude. Fælles lejr i efterårsferien.  Stand 

på julemarked på lønborggård. Ca. 60 til opstart. 

 

Hoven: 



Det går godt og skidt. De har måtte aflyse sommerlejr pga. 

ledermangel til dette. Ingen nye medlemmer, men fastholdt 

dem der var. Nyt projekt evt. sove i hængekøje i et helt år.  

 

 

 

Tarm: 

Kommet i gang, har loppemarked denne weekend. De er 

blevet lidt færre medlemmer. Har haft en god sommerlejr.  

 

Ringkøbing: 

Det går godt. Ca. 40 spejdere. Leder situation er ok. Det er 

leder rotation i de enklte enheder imellem.  

 

Astrup: De har meldt afbud. 

 

 

2. besøg i grupperne 

Vi vil i staben gerne rundt og besøge grupperne til et 

grupperådsmøde eller ledermøde. Datoer må meget gerne 

meldes ind til os.  

Vi vil holde møde fredag d. 20/9 hvor vi gerne vil have de 

unge med til at komme med ideer til unglederkurset. Der 

siges at det er for sent udmeldt.  

Hvem kommer til lejr møde på søndag?? 

Der kommer 2 fra Tarm, 1 fra Ringkøbing, 1 fra Skovlund, 1 

fra Hoven. Der spørges til hvorfor det ikke kunne være på 

odden? Vi skulle så stå for det hele selv, så det vil vi ikke. Vi 

kunne ikke bruge centrets aktiviteter. Derfor er det Trævæld 

er valgt. Der er aktiviteter vi kan bruge, på en centerlejr. Vi 

skal selv bemande poster. Der siges at det kan blive hårdt at 

bemand alle poster selv hele ugen. Vi skal hjælpes ad med at 

planlægge og afvikle.  Vi kan blive 200 – 300 personer. 



Der foreslåes om det skal være en anden dag end søndag, en 

hverdagsaften evt. Mødet søndag fastholdes og så laves der, 

der en møde kalender, evt. på forskellige dage.  

 

Linien ud bliver i Viborg 2020 d. 28, 29 feb. Og 1. marts.  

 

   

 

 

3. nyt fra distriktet/ korpset 

 

Vi har besøg af Thomas fra Korpset. Der fortæller om hvad der 

sker i korpset.  

Folder om at overvære et møde hos hinanden i grupperne, 

lederne imellem, to og to. Simpel sparring om spejdermøder. 

Det er prøvet af i lyngens distrikt med et godt resultat. 

 

Landstræf: der har vi 10 tilmeldte fra distriktet. Det er fint, men 

der er plads til flere. Det er super godt. Kom med. 

Trivselsundersøgelse præcenteres. 

 

Gruppeledelses konference 6/7 juni 2020. på ungdomsøen. 

 

Print selvunivers, bliv oprettet som bruger. Det lukker om en 

månedstid. Det er et sted hvor man kan lave og få printet og 

sendt plakater og postkort om hvervning og møder og andet.  

 

5 Okt. Klima møde for unge på ungdomsøen. 

 

Reminder om samværsregler. Hvordan går det med det? Dem 

lyder det til at der er styr på rundt om i grupperne. Hvor træls det 

end er at man er nød til at have dem. 

Kan vi se hinandens regler? Evt. tage det med på næste rådsmøde. 

Det vil grupperne gerne.  



 

  

 

4. evt 

Bruger man medlemsservice til at sende mails ud i grupperne? 

Hvordan gør man? Vi kan tage det med på næste rådsmøde. Et 

lille hvordan fungere det kursus. Det skal være før, da der ikke er 

rådsmøde, men distriktsmøde til foråret. Dato skal findes til et 

møde om mails i medlemsservice og om samværsregler. Hvad 

dato vil grupperne? Onsdag d. 13/11 kl. 19:00 i Sdr. Vium. Dem 

dr bruger medlemsservice inviteres med.  

 

Ide. Brug de sociale medier (facebook) til arrangementer hvor de 

unge forventes at deltage. 

 

HUSK: sende kaffesnak folder, fra korpset, som PDF med 

referatet ud. 

 

 

5. kaffe ved Hoven spejder 
  


