
Distriktsstabsmøde 

Annika, Per og Michael kan ikke deltage. 
 
Vi skal lige have vendt turnering på Djursland. 
Jeg tænker sagen er klar, vi tilbyder grupperne at deltage, men jeg er lidt i tvivl om vi skal uddele økser, 
hvis der ikke deltager ret mange? 
1. Vi kan lade være, men det er også lidt fesent 
2, Vi kan sige at de uddeles, hvis der deltager mindst 2 patruljer 
3. Vi uddeler dem til dem der vinder ligegyldigt hvad. 

Vi uddeler præmie til dem der kommer, vi bruger Djurslands regler. 

Kim deltager, for han laver mad, Kim kan evt uddele præmier til Gudenå. 
 
I forhold til Glad med vilje, har Marselis og Djursland meldt fra, 
Jeg går og spekulerer på om vi får nok deltagere til at det økonomisk kan holde hjem 
Det koster 8000 plus moms for grundpakken 
og 50 kr pr deltager 
Ved 30 er det ok så er det 9500 + moms - lige under 300 pr næse 
Men bliver vi feks 10 bliver det ca 8500 dvs 850 pr mand 
Pointen er måske også lidt vissen, idet vi nu er helt lukket op. 

Vi lukker den her ned, og laver lidt ekstra til vores rådsmøde med mad 

Rådsmøde lægger vi onsdag den 3/11 i Låsby eller Silkeborg – Ole undersøger,  

vi bestiller smørrebrød med tilmelding til spisning, gratis.  

Måske kan vi få Johannes til at komme og lave kaffebingo. 

Bordet rundt, SL2022 Ole har en præsentation – Åndelighed og reflektion 
 
De eneste der ved det er jer og Hadsten, hvor jeg har luftet det.  
men jeg tro helt ærligt at kalenderen er fulde rundt omkring, så min forslag 
er at vi hopper over lederforum, og indbyder til distriktsrådsmøde i november istedet. 
Det vil jeg gerne høre jeres holdning til. 
 
Jeg tror de fleste har pladen fuld lige nu. 

 
 
Vi kunne måske se om vi kunne lave det gruppeleder netværk som vi ikke fik lavet får ferien, der var kun 
tre tilmeldte (Kim, Ole og Tina fra Hammel) – Vi laver blot rådsmødet 
 
og vi kunne tilbyde os som vært for et medlemsservice kursus i oktober også?  

Jeg har foreslået dem sidst i november, men har ikke hørt noget 
 
Glæder mig til at være sammen med et par stykker af jer. 
 
Jeg forbereder nyhedsbrev så vi kan få det ud lige efter stabsmødet. 
 



Jeg har også fået PL PA sedler og Michael vil se om han ikke kan lave en tilmelding i næste weekend. 
Han er på øvelse lige nu. 

 

Næste møde den 1 eller den2 december hos Jesper 

Min adresse er: 
Rådmands Boulevard 1, 8900 Randers C 
(Rød markering) 
 
Parkering er muligt overfor vores lejlighed på adressen: 
Rådmands Boulevard 2, 8900 Randers C 
 
Vi ses 
 


