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1. Velkomst og præsentation 

Til stede var: Christian Bredahl og John Abildgaard fra Vestlolland – Jørgen Holm fra Nykøbing F – 

Ole Smith Nielsen og Hans R. Nielsen fra Næstved – Lis Svendsen fra Væggerløse og Klubkonsulent 

Steen Løvgreen. 

 

2. Undervisningstiltag - Kan klubberne finde på noget sammen? 

 

Kan man forestille sig, at vi kan "dele" en lærer? 

 

Der var enighed om, at man godt kunne forestille sig, at enkelte naboklubber kunne finde ud af at 

dele en lærer – dog er man meget lokalt forankret og ikke meget for at skulle køre ret langt. 

Men man kan se nogle fordele ved at deles om annonceudgifter. 

               Erfaringsudveksling 

Vestlolland fortalte om deres markante medlemsfremgang fra 24 – 98 medlemmer. 

Fremgangen skyldes bl.a. at man har haft undervisning 2 gange pr. uge om formiddagen, og 

så har man et godt samarbejde med ældresagen. Endvidere talte vi om det vigtige i at have 

egnede lokaler. Væggerløse og Nykøbing melder om medlemstilbagegang. 

3. Fælles undervisningsdag  

 

 Kunne det være en idé, at arrangere en fælles undervisningsdag i distriktet? 

 (Da der er meget langt fra Nakskov til Næstved - kunne man så forestille sig, at vi arrangerer 

2 undervisningsdage - en Syd for og en Nord for) 

Udgifterne til underviserne kunne så deles. 

Der var stemning for at arrangere en fælles undervisningsdag for klubberne i distriktet afviklet syd 

for Strømmen.  Hans Nielsen undersøger vilkår og finder forslag til datoer. Man kunne godt tænke 

sig, at dagen ligger i efteråret, så man kan få glæde af lærdommen i sæsonen.  

4. Skolebridge  

 

Er det en idé, at Distrikt Storstrøm kopierer Distrikt Sydjyllands succes? 

 

Tankerne omkring skolebridge blev drøftet – der blev orienteret om seminar i Haderslev om emnet 

(Hans havde deltaget). 

Klubkonsulenten (Steen Løvgreen) fortalte, at både DBF og Morten Bilde kører 2 sideløbende 

projekter med Skolebridge – de har ikke noget med hinanden at gøre, så vær opmærksom på det, 

hvis du bliver kontaktet om noget med skolebridge. Ellers kan man hente hjælp hos Steen, hvis man 

har lyst til at så frø i Folkeskolen (Steen har inspirationsmateriale). 

  

 



5. Klubkonsulenten               

 

Steen Løvgreen har ordet til et indlæg om, hvordan vi i klubberne kan bruge ham. 

 

Steen informerede om sine projekter bla. med at lave en manual for arbejdet rundt om i klubberne 

– hvad skal alle være opmærksomme på? 

Han vil gerne bruges i forbindelse med udviklingstiltag i klubberne – ring til ham.  

       6.     Evt.                                   Ordet er frit 

  

  

  

 

 

 

 


