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Distriktsrådsmøde 
Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.30 til 22.00  

Sted: Felsted Gruppe, Tornhøjvej 18, 6200 Aabenraa  

 
 
 
Referat: 
 

1.  Indledning 
 Spejdersangen 

 
2.  Nyt fra Distrikt og Korps 

Medlemstallet er blevet 50 mindre end sidste år. 
Samværsregler blev drøftet. Arbejd med det i grupperne! 
Hovedbestyrelsen har konstitueret sig. Billeder på spejdernet.dk. Claus Eisenhart skal stå for 
noget samarbejde med distrikterne. 
Styregrupper: 
  SAE - Arbejdsprogram og events, bl.a DM i spejd. 
  SIA - Int. Aktiviteter,bl.a. Tunesien. 

    SPS - Profil og samfund, det nye Spejderliv 
    SUD - Uddannelse, Roland m.m. 
    SOL - Organisationsudvikling og ledelse. Formand: Jørgen Aaskov. Lederbrevet revideres. 
    Fokus på K’et 
   Distriktet: 
    Distriktskonference for stabsmedlemmer første weekend i april. 

Vi har været på besøg i Nordborg. Der er ingen medlemmer i gruppen. Fundet en skat i form 
af nogle obligationer. Disse sælges og pengene sættes i depot i 5 år til evt nystart. Ellers 
overgår de til distriktet. 
Vi vil leje hytten ud for at få en indtægt. Hyttebestyrelsen er Leif og Karl Ejnar. Petra er 
tilsynsførende. Vi søger en ”hytteonkel”, men -  
Et arbejdshold skal gerne bruge en dag på diverse opgaver i hytten.  
Derfor: Lørdag den 23. februar kl. 9.00 mødes så mange som muligt i Nordborg 
Spejdercenter, Flintholmvej 2, 6430 Nordborg. Vi starter med rundstykker og kaffe. 

   Friluftsrådet har en del midler til uddeling. Er der nogen, som har interesse i det?  
    Vi har en kredsrepræsentant (Jørgen Jepsen). Jørgen har flere oplysninger. 
   For grupperne i Sønderborg: har I nogen, som skal indstilles til en pris/skulderklap? 
    Kun kort frist til på søndag den 3.februar. 
   Folder: Vi gør børn og unge beredt til livet. Flemming Ravn bedes lægge den på Nydams side.  
   Vedr. Bon Jovi koncert må grupperne selv melde sig som frivillige. Samrådet sender noget ud. 
    Timeprisen er 60 kr. + billet efter et vist antal timer under forberedelsen. 

 
3. Erfaringsudveksling – runden rundt med mange guldkorn 

Johannes: Hvad gør I for at vække interesse? Bruger Bollerslevsiden. Bruger Dybbølsiden. Der 
findes en Min landsby App. Facebook, Bevar Rinkenæs. Sogneblad i Rinkenæs har erstattet 
kirkebladet. Kommer ud 5 gange om året og fortæller, hvad der sker i sognet. Tag en ven med 
til et bestemt møde. Også hos de store. Lokalt kraftcenter. Børnefødselsdag. Dybbøl har nyt 
samarbejde med præsten om konfirmanderne. Patruljemøde: lav noget godt til Instagram. 
Høruphav har lige udgivet ”Velkomsthæfte med vigtige informationer til spejdere og forældre”. 
Fremover gives det til alle nye, men er også uddelt til alle nuværende spejdere. 

Nydam Distrikt 
Distriktschef 
Jørgen Aaskov 
Sundvænget 11 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 48 66 79 
aaskov@outlook.dk 
nydamdistrikt.gruppesite.dk 
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Syd for grænsen er de hoppet med på Sov-ude-dag. Lavet opslag med pladser til sov-ude-dag. 
Sundeved laver julebad med efterfølgende sauna.  

Vi skal blive bedre til at samarbejde om ture. Det er sjovt at tage på tur med nabogruppen og 
en stor gensidig hjælp, hvis man f.eks. kun har en leder til at tage med. Vi laver en 
Facebookgruppe med begivenheder fra de forskellige grupper, som man kan byde ind på. 
Dybbøl søger for dette. 

 

4. Oplæg til ledermøde, lederfest og lejrplanlægning (8. – 9. marts) 
Nyt koncept til fredag aften. Ole og Claus står for det. Birgit sender indbydelse ud i starten af 
uge 6.  

 
5. Diskriktssommerlejr (uge 27) 

a. Rundt om Stensgaarden. Karsten Gram har lavet et budget. Pris for hele lejren 800 kr 
(224 refusionsberettiget) B/U 600 kr. 

b. Spørgsmål på nydamsommerlejr2019@gmail.com 

c. Birthe og Charlotte står for indkøb og madudlevering 
d. Anne Marie Frost er ”Madmor” ved fællesspisning for Bævere/Ulve  
e. Hjælpere betaler døgnpris, men får en seng indenfor i Stensgaarden 
f. Claus laver redigerbar indbydelse, men lav gerne forhåndstilmelding med depositum 
g. Sørg for at få tilmeldingerne hurtigt ind ved tidsfristen. 

 
6. Kommende aktiviteter (herunder Bæver/Ulve-turnering og Distriktsdysten) 

a. 23. april Sct.Georg 17-19.30 i Dybbøl. Indbydelse følger. 
b. 24.-26. maj Distriktsdysten på Hjartbro. Kom også, selv om man ikke kan stille med en hel 

patrulje. En leder pr. patrulje.  
Infomøde i Vojens torsdag den 7. februar: Claus tager af sted. Hvis der er andre, så meld 
til Claus. 

c. 25. maj B/U turnering i Lysabild. 
d. Sov-ude-dag ???? 

 
7. Evt. 

   Festival på gågaden i Sønderborg. De 17 verdensmål. Vil gerne have spejdere med. Sidste 
weekend i april. Mere info senere. Op til de enkelte grupper. 

 
   Teoretisk sejlkursus: en weekend i maj. Per fra Urnehoved står for dette. 
 
 
 
 
Referent: 
Birgit 
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