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 Som det fremgår af beretningerne for de enkelte udvalg  sker der meget i distriktet hvilket selvfølgelig skyldes at vi 
 har  en masse fantastiske frivillige som har lyst til at gå ind i arbejdet om at lave lejre og events, tusind tak for det :) 
 Siden sidst har vi fået nyt navn e�er det på seneste stormøde blev  belsuttet at vi skulle ændre navn fra 
 koordinerende udvalg til distriktsbestyrelse,  arbejdet og medlemmerne er de samme og kan dermed kun sige at alt 
 er ved det gamle, vi er en god og stabil bestyrelses som mødes ca. 2 gange pr. halvår. 
 Dagsordenen på vores møder indeholder bl.a. følgende: 

 ●  -Status lejre 
 ○  Og status er vi har nogle velfungerende lejre som i år har været 

 ■  Sommer lejr  på Skåstrup strand, som vi har valgt at fortsætte med e�er god succes i år og 
 med håbet om at vi kan få flere deltagere med næste år. 

 ■  E�erårslejr på Lyngsbo  var vi desværre nødt til at aflyse  da den lå 3 uger e�er 
 Børnefestival og dermed ikke muligt at gennemføre,  men regner med at holdet er klar til 
 næste år. 

 ■  Teensommerlejr blev der heller ikke noget af, men i stedet en fantastisk wonderful days 
 hvor mange deltagere og ledere har deltaget fra distriktet. 
 Distriktet er dog sammen med Midtjylland medunderskriver på et forslag til landsmødet 
 om at ændre afvikling af Wonderful Days fra hvert andet år til hver 3. eller 4. år , dette for 
 at få et bedre flow af ledere og deltagere på teensommerlejren. 

 ■  Kristihimmelfarts udflugt vil igen komme på programmet i 2023, hvor den nye forpagter 
 hilser os velkomne og Kirsten Olesen og Conny Jensen har sagt ja til at planlægge. 

 ●  Konsulentens punkt 
 ○  Vi er arbejdsgiver for vores fælles konsulent med Syd Henrik Videbæk som afløses midlertidig af 

 Rasmus Jeppesen, hvilket vi er rigtig glade for , arbejdsgiver opgaven bliver løst af et fælles 
 arbejdsgiver udvalg, men skal inden længe ændres til et ansættelsesudvalg, da Henrik afslutter sin 
 ansættelsesperiode til sommer og har valgt at søge nye udfordringer, så vi står foran en ny 
 ansættelse og hvis der sidder nogen her eller i tænker en som vil være oplagt til udvalget, hører vi 
 det gerne. 

 ●  Økonomi 
 ○  Ja økonomi bruger vi en del tid på, vi forsøger bl.a. at få vores lejre til at løbe rundt, så de ikke 

 belaster distriktets økonomi, hvilket er blevet sværere på det seneste, da lokaletilskud e�erhånden 
 er ikke eksisterende, vi har også rådført os e�er opfordring på sidste stormøde om hvorvidt det 
 ville være hensigtsmæssigt at ændre tilhørsforholdet til en anden Kommune, men udfaldet vil 
 være det samme. 
 Derudover har vi økonomien i�. konsulent projektet, hvor vi er ansvarlige for halvdelen og distrikt 
 syd for den anden halvdel. 
 Begge dele kommer vi til at høre mere om senere da der er brug for en indsprøjtning i begge 
 regnskaber, hvilket vi i fællesskab med foreningerne har set på en løsning på. 
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 Opgaverne er mange og giver anledning til mange gode drø�elser undervejs, hvilket vi ser frem til i det kommende 
 år også  og håber det forslag vi stiller her på stormødet og de drø�else vi allerede har ha� med foreningernen vil 
 hjælpe os til et bedre resultat. 
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