
Distriktsmøde i Lundenæs len Distrikt 

Mandag D. 9.3 2020 i Tarm spejderhus 

Spisning kl. 18.00 

Distriktsmøde kl. 19.00 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

 

Aage fra Tarm 

 

2. Valg af referent 

 

Majbrit fra staben 

 

3. Kandidatliste kan fremlægges 

Ingen indkommende kandidater.  Dagsorden er ikke rettidigt udsendt. 

Dette blev accepteret. Der er ikke lige umiddelbart nogle kandidater. Der 

spørges ind til om vi skal være flere end 5 medlemmer? Det kræver dog 

stor opbakning fra grupperne til diverse arrangementer. 

4. Aflægning af beretning for de seneste 2 år 

DM i spejd står vi for maden (1-3 maj på Trevæld), uge 11 kurser, sidste år 

blev det aflyst. Unglederkurset i nov. Aflyst i 2018, dog gennemført i 

2019. Det kører godt. Joti/jota bliver også gennemført, gerne flere 

deltagere, sidste weekend i uge 42. Seniordøgn som køres af spejdere fra 

RKM, kommer snart igen. Bøffelhorn er afholdt. Vi mangler et horn, det er 

måske Ringkøbing der ligger inde med det. De kigger efter det. 

Tværkorpsligt arrangement er vi lidt med ind over. Det bliver i år på 

Blåkilde efterskole d. 24/10. For alle korps og alle enheder.  

 

 

 



5. Aflægning af regnskab for de seneste 2 år 

Der er overskud. Der er 37 øre mere i kassen end der skulle være. Vi 

takker. Der er kommet mange bankgebyrer på. Det koster at skifte 

kasserer. Øvrige dækker forplejning til distriktsmøde. Der spørges til hvad 

pengene skal bruges til? Blandt andet til distriktslejr til sommer. Regnskab 

godkendt af revisorerne.    

 

6. Forhandling om arbejdet i de kommende 2 år 

Har grupperne nogle kurser vi som stab skal tilbyde, udover det vi gør nu. 

Der efterspørges til nogle udenlandsprojekter, ligesom Namibia projektet. 

Online forum og lignende. Det er et fællesprojekt blandt grupperne, ikke 

nødvendig vis kun distriktets opgave.  

Det diskuteres hvordan vi får de unge mennesker på kurser og dermed 

fastholder dem i spejderarbejdet. Informer på unglederkurset om Roland 1 

og evt. 2 gerne fra nogle der har været afsted. Ikke umiddelbart mere 

arbejde til staben. 

 

7. Fastsættelse af distriktskontingent for de kommende 2 år 

Det er nu 15 kr. pr. spejder, ikke lederne. Det foreslås fastholdt. Det 

fastholdes. 

 

8. valg af distriktschef, distriktskasserer og distriktsassistenter 

fra den nuværende stab modtager følgende genvalg: Morten Meyer 

modtager ikke genvalg. Majbrit Pedersen, Peter Larsen, Hanne Nørtoft, 

Karsten Mandsberg og Ejnar Nørgaard 

 

Kan der gives bemyndigelse til at vi suppler hvis nogle gerne vil ind. Det 

er givet. Alle genvalgt, ingen nytilkommende.  

 

 



9. valg af roverrepræsentant til landsmødet 

Er der en i en af grupperne, skrives der til Ejnar. 25-27 september.  

 

10. Valg af 2 revisorer 

Margit Markusen, Bo Trelborg er genvalgt. 

 

11. Evt. 

Der er ved at blive dannet en forening omkring tværkorpsligt samarbejde i 

kommunen. De skal sidde der for at søge fondsmidler til diverse 

arrangementer. Foreningen skal have et cvr. Nr. og en konto i en bank. Det 

skal køre på kommune basis, men det udelukker to grupper i distriktet. Det 

er ærgerligt. Der kommer en dato for stiftende generalforsamling.  

 

Bøffelhornsliste ønskes opdateret på hjemmesiden. Dette gøres. Det er i 

Lem for de store og i Rækker Mølle for de små.  

 

 

  



12. Udlandstur 

 

Den er under planlægning. Den er sat til uge 29. Det bliver til Island. 

Egenbetaling holdes på max. 4000 kr. Rejsen op og hjem, samt 

forplejning. Der kan evt. søges fondsmidler til turen.  

 

Gruppeledelses konference på ungdomsøen. Distriktet vil evt. lave en 

weekendtur derover.  

Uge 11. tirsdag aflyst. Onsdag bliver til noget, der sørger distriktet for 

forplejning. Torsdag er der også tilmeldte til og det flyttes til Tarm 

spejderhus torsdag.  

 

Ejnar takker grupper og øvrig stab for samarbejdet. 

 

Der reklameres for Gilwel. Se at komme afsted. Det er et rigtig godt 

kursus.  


