Ekstra distriktsrådsmøde. Online d. 20/1-2021
Ejnar stater med at informere om at distriktscheferne i distrikt midt har haft møde og
at det er bestemt at gruppernes generalforsamling skal være afholdt senest medio
april. Må selvfølgelig afholdes virtuelt.

Distriktslejr: Staben informerer grupperne om at vi vil aflyse distriktslejren i år. En
del grupper har allerede meldt fra. Det bliver for dyrt for resten af grupperne. Så det
er fint vi aflyser. Ejnar vil kontakte Trevæld for at høre om vi kan få det indbetalte
depositum tilbage.
Nogle foreslår at der i stedet for arbejdes på at spejderne i de enkelte grupper kan
mødes på tværs af grupperne, så de kan lære hinanden lidt at kende inden korpslejren
næste år. Det er der opbagning til, hvis corona tillader det.

Udenlandstur: Vi hører grupperne til om de stadig væk er interesserede i at vi
arbejder på at lave turen og at det bliver i uge 42. om alt går vel. Det er de med på.
Flere grupper tilkendegiver at de gerne vil med. Der spørges til prisen. Den vil være
max. 4.000 kr.

Bøffelhorn: Da der til dette møde ikke er en repræsentant for Rækker Mølle gruppe
spørger Ejnar dem til om de vil være interesserede i at lave et virtuelt løb for bæver
og ulve, da det er den der står til at skulle afholde det i år.
Lem før tilkendegivet fra de deltagende grupper at de gerne må arbejde videre med at
lave et virtuelt løb for trop og senior spejderne. Så det vil de prøve.

Uge 11: Staben hører grupperne til om vi skal aflyse eller forsøge at afholde noget
evt. virtuelt, hvis ikke vi må mødes.
Der er enighed om at afholde rådsmødet om mandagen, samt noget for lederne. Hvis
ikke vi må mødes arbejdes der på at det kan afholdes virtuelt.
Det for lederne foreslås det at der skal være et overordnet emne til og så skal hver
gruppe komme med input til det, som er forberedt hjemme fra. Grupperne tænker nu
over et emne de gerne vil arbejde med denne aften.

Det aftales at vi i starten af februar afholder et nyt virtuelt rådsmøde hvor det så
bestemmes hvad det overordnede emne til ledernes møde i uge11 skal være.

Evt: Der bliver fra en gruppe spurgt til om vi i staben ikke kan forhøre os i korpset
om det er muligt at få udsat betalingen af korpskontingent, da grupperne ingen penge
tjener lige nu. Ejnar kontakter dem.
Distriktskontingentet for 2021 er sløjfet. Så det skal grupperne ikke betale i år.

Nogle af grupperne spørger de andre om de har lavet så spejderne kan afholde
virtuelle møder. Det er der nogle der har og nogle har ikke.

