
Distriktsstabsmøde torsdag den 16/4 kl 19.30 – 20.10 
 

Vi mødtes online på Zoom pga Corona krisen. Vi var fuldtallige. 

Per, Annika, Jesper, Michael, Kim og Ole 

Rådsmødet i marts 
Vi fik Kim valgt ind I staben og sagde farvel til Anne-Sofie. Kim er gruppeleder I Stilling gruppe. Jesper 

har opdateret hjemmesiden. Annika har lavet referat, og vi sender det ud sammen med 

nyhedsbrevet som vi sender ud her I april. 

På rådsmødet besluttede vi os for at yde tilskud til en deltager til gruppeledelseskonferencen på max 

500 kr. til deltagergebyr, hvor der ikke kan findes tilskud andre steder. Vi synes I staben at der er 

meget kort tid til arrangementet, og vi forventer ikke at deltage fra stabens side pga. Corona krisen. 

Hvis der alligevel en nogle fra grupperne der deltager, yder vi naturligvis tilskuddet som vi har aftalt 

det. 

Bæver / ulve turnering 
Bæver ulveturneringen er klar og poster er fordelt, men der er stadig meget usikkerhed I forhold til 

Corona. Vi har derfor I samråd med Gitte I Harlev Framlev, der har lavet turneringen besluttet os for 

at aflyse turneringen. Vi afholder ikke arrangementet I efteråret, idet vi tror på, at der vil være en del 

udskudte arrangementer, men vi gemmer løbet til næste år. Harlev Framlev har købt mærker. De 

udgifter der måtte være, afregnes med kasseren. 

Roland for voksne 
Arrangementet er desværre også aflyst, men vi var heldige, at vi fik hyttelejen retur. Annika har 

booket hytten til et nyt arrangement næste år. Vi har haft lidt udgifter til tørklæder, so Annika 

afregner med Per. Tørklæderne skal vi bruge til vores kurser fremover, de gamle var slidt op. 

Distriktssommerlejr 
Tiden går, og vi er fortsat hårdt ramt I samfundet vedr Corona. Vi ved ikke hvor hurtigt der lukkes op, 

og vi ved ikke hvilke krav vi vil blive mødt med I forhold til disriktslejren til Sommer. Vi ser 

udfordringer I forhold til hygiejne og afstandskrav, men vi vil gerne inddrage de deltagende grupper I 

beslutningen, om vi fortsætter planlægningen, eller om vi aflyser lejren. 

Ind til videre er anbefalingen fra korpset af se tiden an, og DUF mener men kan gennemføre lejre 

helt op til 1000 deltagere. Jeg har talt op at vi har forhåndstilmeldt 236 til lejren, så alt andet lige 

bliver vi jo nok ca. 250. 

https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/covid-19/ 

Her lidt opfølgende fra Michael 

Som opfølgning på vores møde i går, og vores snak omkring aflysning af sommerlejr.  faldt jeg lige 
over denne artikel på Spejderne.dk 
https://spejderne.dk/2020/04/16/dagens-moede-med-statsministeren-og-
kulturministeren/?fbclid=IwAR3WEngFBmBT7IePS-Q3KRko-UxDSXI-FmlpBJlsAXit7CEuJU45gSIzcAI  
  



Her hæftede jeg mig især ved to dele. 
  
"Det er derfor vigtigt, at alle, der skal på lejr, allerede nu begynder at tænke over, hvordan I kan gøre 
tingene anderledes, så I kan holde større afstand og sikre, at alle spejdere har en god hygiejne. Det 
vil også være hensigtsmæssigt at tænke over, hvordan man kan afholde lejr i regi af gren og gruppe i 
stedet for division for at minimere antallet af mennesker på den enkelte lejr." 
  
"Nogle af de ting I bør overveje er, hvordan I kan indrette lejrplads, så der er mulighed for at spise og 
sove med større afstand, samt hvordan jeres samlinger og aktiviteter kan afvikles på en måde, så 
spejderne ikke sidder/står for tæt på hinanden og kan foregå i mindre og afgrænsede grupper." 
  
Jeg synes det er det helt rigtig at aflyse. 
Dette vil give grupperne/enheder, mulighed for at begynde at planlægge en sommerlejr i en eller 
anden form. Om det så er lidt som vi kender det, på dags-aktivitets basis hvor de sover hjemme, 
online eller noget helt andet. 
Vi vil også komme i plads mangel på moselund, hvis vi ender med 250 spejder, for der vil nok skulle 
afsættes 2 til 3 gange så meget plads til hver enkelt gruppe lejrplads, samt mere plads til de enkelte 
aktiviteter. 
  
Vi har besluttet, at vi tager et kald med planlægningsgruppen I næste uge online, så vi kan høre 

stemningen I grupperne. 

Jeg kan tilføje, at jeg har haft distriktschef netværksmøde online I aftes, og jeg har endnu ikke hørt 

om nogen der ikke enten har aflyst eller udskudt deres distriktslejre til næste år. 

Jeg sender noget ud I weekenden. 

Nyhedsbrev 
Ole forbereder og sender til Jesper 

Punkter 

 Referat og regnskab fra distriktsmøde 

 Ny distriktsstab på plads 

 Aflysning af bæver ulve turnering 

 Somerlejr 

 Trivselsundersøgelse 

 Hjemme spejder 

 


