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'DJVRUGHQ
x 9DOJDIGLULJHQW 'HUIRUHOLJJHUWLOVDJQIUDHQNDQGLGDW 
Olav
x 9DOJDIUHIHUHQW 'HUIRUHOLJJHUWLOVDJQIUDNDQGLGDW 
Randi
x $IO JJHOVHDIEHUHWQLQJRJJRGNHQGHOVH
o Staben har i det forløbne år, og har holdt de nødvendige møder, og
korresponderer der udover pr mail. Flere opgaver er delt ud så man har
ansvarsområder.
o Det har været afhold PL/PA med 15 deltagere –
Arrangement for juniorspejderne? Intet arrangement, da der ikke var store til
at planlægge det.
o Der er arrangeret de planlagte fælles løb som vedtaget, og de har været af god
kvalitet, og skaber godt sammenhold i Distriktet. Det er dog med færre
deltagere, der afspejler gruppernes situation.
o Kim: ansvarlig for kalenderen, og den bliver løbende tilrettet, eftersom
gruppernes ressourcer rækker, og der har indtil nu været fleksibilitet.
o Randi: Der har været afholdt kvartalsmøder med emner:
Maj: Forslag til Landsmøde og Teutonerhytten – se senere.

August: Besøg fra HB Morten Junge. Hvor er vi på vej hen. Det kristelige
ståsted diskuteres, sammen med forholdet til ”Spejderne”
Oktober: Opfølgning fra Landsmøde. Hvilke beslutninger får betydning.
Forslag om Thylejr. Der var ikke tilstrækkelig interesse.
Januar: Avanceret førstehjælp med fokus på tidlig og korrekt indsats.
o Ole: har overtaget DTU posten, og er stabens mand i medlemssystemet.
Teutonerhytten: der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med
fornyelser.
Status ved Ole: har været arbejdet med salg af grundstykke ved, hvor
korpset har forkøbsret. Det er mundtligt afskrevet, og vi afventer skrift.
Status på hytten er noget uoverskueligt, hvorfor samlet salg skal drøftes
senere.
Det har været forsøgt x flere, at få besøg fra HB, uden held, men vi bliver
ved med at invitere. Dog er der hilsen fra M. Junget, med opfordring til at
tage stilling til koordineret deltagelse på landsmøde, holdning til forslag
evt. nye og mulige bud på HB kandidater.
o Gitte: Deltagelse i netværksmøder for DTC i Skive
Rådsmøde med afrapportering fra div mødefora. Fokus på samværsregler
og kontingentopgørelser, hvor der kræves dokumentation for
lederbetaling.
Eva stopper – er flyttet fra området. Får en hilsen som tak. Eva Hanstholm. Buket
Staben forsøger at gøre det så godt de kan. Det kræver flere ressourcer, og
anerkendelse for det arbejde, der bliver gjort.
Godkendt.
x )RUHO JJHOVHDIUHJQVNDERJJRGNHQGHOVH
Mødedeltagerne har gennemgået det efter evne. Godkendt.
x )RUKDQGOLQJRPGLVWULNWHWVDUEHMGHLGHQNRPPHQGHSHULRGHKHUXQGHU
LQGNRPQHIRUVODJRJSODQHUIRUXGYLNOLQJRJY NVW

Besøg for HB
Fokus på K-et, kontakt til k-patruljen.
Sikring af generationsskifte – evt. besøg af konsulenter

x 6WDWXVIUDDUEHMGVJUXSSHQRP7HXWRQHUK\WWHQ
Ingen repræsentant.
x )UHPO JJHOVHRJIDVWV WWHOVHDIGLVWULNWVNRQWLQJHQW
Staben forslår at der ingen ændring bliver
x .DIIH
x 9DOJDIPHGOHPPHUWLOGHQNRPPHQGHGLVWULNWVWDE
o 6WDWXV5DQGL6RPPHU.LP.M U2OH2OVHQRJ*LWWH6FKM¡WOHU
o (YD0RUWHQVHQVWRSSHUJUXQGHWIUDIO\WQLQJ
o 9L¡QVNHUWRQ\HPHGOHPPHUIRUVODJPRGWDJHV
o Der blev ikke valgt nye medlemmer til staben
x 9DOJDIUHYLVRUHUWLOUHYLVLRQDIGLVWULNWHWVUHJQVNDE
Genvalg af de nuværende
x (YHQWXHOW
Juniorløb kan evt. afholdes af Thisted.
Vandet har købt 6 kajakker, vil slå sig på søspejd. 29. marts kommer Jesper
Tilsted i Vandet Sognegård og fortæller om sin tur til Færøerne.
Thisted kommune har arbejdet med en ansøgning til værtskabet af SL22. Det
blev ikke til noget. Der bliver bestemt hvilken kommune det bliver i uge 22.

