
Referat distriktsstabsmøde  
Mandag den 8/4 kl 18 i Ødum Oluf Ringsvej 14 

Vi spiser kl 18 og går til mødedelen kl 19 

Michael, Ann-Sofie afbud 

1. Opsamling på distriktsrådsmøde 

a. Godt møde, god deltagelse. Få senior på seniorsamlingen, som vi blev opfordret til at 

fortsætte, Ole ringer til Frank og får en tilbagemelding. 

2. Nyeste medlemstal 

a. Svag tilbagegang, måske pga oprydning i medlemsservice 

b. Ole tager det på en gruppeleder snak 

3. Status på børneattester 

a. Gruppledersnak 

4. Godkendelse af rejseansøgninger 

a. Godkent 5 styk 2000 kr til USA 

b. Fælles oplæg ved deltagerne på lederforum 

5. Opsamling på punkter for distriktssommerlejr 

a. Hvad skal din rolle være 

i. Annika vil gerne være i beredskab 

ii. Per vil gerne stå for økonomien 

6. Jeg skal til distriktskonference den 6/4 er der noget jeg skal have med 

7. Vores depotrum skal ryddes, dog ingen hastværk endnu 

a. Gode ideer, gerne centralt i distriktet 

8. Status på Roland for voksne 

9. Distriktsturnering kører for de store, de små er aflyst 

a. Jeg har måske en mulighed for, at vi kan sende de små ud og være med på Djursland?? 

10. Lederforum 

a. Uge 36, aften arrangement, I låsby? Børge snakker med Timo?? / Ole 

i. Planlægning af distriktslejr 

ii. Jamboree  

iii. Landstræf 

11. Andet ?? 

a. 3. September  Lederforum, Låsby  

b. 24/8 åbning af ungdommes  Ø 

c. Landstræf 27-29 /9 

Ideer til lejr 

 Bytte billetter, spise frokost i en anden gruppe. 
 Jesper teknik ? Annika spørger 
 Jesper tilmelding, grafisk, mærker 
 Afstem forventninger, alkohol, deltage i aktiviteter – Lederforum 
 En fra hver af de deltagende grupper 
  
 



12. Nyhedsbrev 

a. Gjern indvielse 4/5 – Gave Økse / lampe Lysdiode 500kr 

b. Distriktsturnering for de store 

c. Idedag på moselund, hvem vil med Idemøde i forbindelse med distriktsturnering 

d. Lederforum uge 36 mange med - grendelt 

e.  

Med spejderhilsen 

Ole 

 

Gruppeleder snak 

Medlemstal 
Samværsregler 
Distriktslejr deltagelse 


