Kvartalsmøde

Onsdag den 21/1 kl. 19.30 – 21.00
Velkomst ved Gitte
Repræsenteret: Vandet, Nors, Østerild, Thisted, Hørdum,
Stagstrup, Vestervig
- Husk medlemsopgørelse, inkl. dokumentation for:
indbetaling af kontingent, (min 75 kr. pr leder), dato for
generalforsamling – online, eller godkendelse pr mail er
accepteret, dato for opdateret nedskrevne samværsregler. Det
er tilladt at holde online og skriftlige generalforsamlinger, og
der er også mulighed for udsættelse.
• Kort om landsmødet v/Ole
De resolutionsforslag der var stillet, blev alle vedtaget, og der
blev valgt 3 suppleanter til bestyrelsen.
• Thy-lejr 2021? Tanker deles om muligheder. Lejrudvalg og
stab træffer endelig beslutning ultimo februar.
Vandet bakker op om videreførelse og afholdelse af Thy-lejr.
De andre grupper ønsker udsættelse, da de ikke ønsker at gå
på kompromis med kvaliteten, og ikke tror på muligheden for
en afholdelse på de vilkår man ønsker i denne sommer. Det
besluttes derfor at udskyde lejren.
Vandet foreslår, at det skal overvejes, om det så skal være i
23 eller i 24. dette tages op senere.
• Ledersamtaler v/Gitte
Gennemgang af materiale med velkomst af nye ledere med
introduktion til formål, spejdermetoden,
forventningsafstemninger m.m. se vedhæftet fil og mere på
ledersamtale.dk.
• Evt. nyt fra folkeoplysningsudvalget v/Steffen
Der er intet nyt

• Friluftsrådet v/Jørn – Grunda fra DDS er valgt til bestyrelsen
i Nationalpark Thy.
Der medsendes invitation til online møde. Ønsker man at
deltage sendes besked til nordvest@friluftsraadet.dk. Gitte
går ind som medlem i Rådet, med fokus på mest mulig
benyttelse under hensyntagen til beskyttelse.
• Arrangementer, mødeaktivitet og løb
o Distriktsmøde 4/3 online
o DM i Spejd online
• Kandidater til staben v/Gitte og Ole
Forventningerne til staben tilpasses til ressourcer. Der skal
findes nye medlemmer. I vil blive kontaktet med henblik på
kandidater.
Tina foreslår om man kan overveje at have en administrativ
stab, indtil der er flere ressourcer at trække på.
• Evt.
Steffen orienterer om Spejderneslejr 22. Vi kommer til at
ligge i underlejr1, hvor der er noget ujævnt terræn. Der er pt.
ikke gang i de fysiske aktiviteter omkring vand, el mv., og
han presser på.
Kathrine fra Vestervig fortæller om online møder med ulve.
Der opfordres til at flest mulige ideer på Fb-gruppen
• Afslutning v/Gitte om tristhed, håb og drømme, om at vise
spejdersind og tage ansvar også for gruppen og distriktet.
Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i den sfære.
Lad Helligilden brede sig,
så vi får mod at bære,
vor spejderarbejde som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng –
Du fællesskabets Herre.

Ref. Gitte

