
Bestyrelsesmøde d. 10. januar 2011 
 
Deltagere: Lena, Lone J., John, Nanna, Inger, Dorthe, Poul, Kurt, Lone S., Thomas 
Afbud:  
Ikke fremmødt: Claus, Lars Ole 
  

1. Valg af referent og ordstyrer  
a. Lone J. valgt som ordstyrer. Thomas valgt som ref. 

2. Kommentar til dagsordenen 
 Ingen kommentarer 

3. Godkendelse af referat fra sidste gang.  

a. Der spørges om Mille og Palle har afleveret nøgler. Det har de ikke. 

b. Kano regler skal sendes til korpset 

4. NYT fra formanden v/Lena  

a. Forespørgsel fra revisoren Marianne om der kan udleveres en nøgle. Dette 
gøres, og der udleveres rabat kort til Spejdersport.  

b. Der mangler stadig at blive lavet børneattest på 4 personer. 

c. Det er ikke tilladt at opbevare børneattester i hytten eller andre steder. 

5. NYT fra kassereren v/John  

Team Hørning ”skylder” penge for nogle kurser der afholdt. 

Der lidt bøvl med en regning fra spejder sport på kr. 148,- 

Der er sendt banko takke breve ud til alle sponsorer. 

Den første spejder har betalt for lejr 2012 

Inden d. 10. jan. Skal der indberettes om alle har betalt kontingent. ALLE HAR 
BETALT. 

På Foreningernes aften deltager Lena, Nanna og John. 

Regnskabet 2011 er gennemgået og fundet ok. 

Budget 2012. Der nedsættes et udvalg bestående af John, Lone S. Poul og 
Thomas. 

 

6. NYT fra gruppeleder v/Thomas  

i. Vi er presset på leder situationen, der er ikke plads til fravær på de fleste 
af grenene. 

ii. Halvårs programmer er alle klar og lagt på hjemmesiden. 

iii. Sommer lejr 2012, der er forhåndstilmeldt 80 til lejeren. Endelig tilmelding 
starter 1. marts. 

iv. Lodsedler, 1200 stk. 

v. Et arrangement i foråret. Det kunne være en ide med et arrangement der 
kunne skaffe penge i foråret. F.eks et påske banko. Betyrelsen opfordres 
til at tænke over dette. 

vi. Donation. Hørning Gruppe har fået kr. 2500,- til indkøb af nye sangbøger 
af Skt. Georgs Gilderne i Skanderborg 

vii. Trailere. Da der har været store udgifter til trailer rep. Opfordre lederne til 
at man sælger den ene af trailerne. 

Det besluttes at man ser tiden an, og tager punktet op senere på året. 



viii. Telefonpenge. Lederne stiller spørgsmål til hvorfor bestyrelsen har 
mulighed for at modtage telefon penge. 

Dette rettes i retningslinjerne, så det ikke længere er muligt 

 

7. NYT fra grenene v/Lederne  

a. Mikro: 14 spejdere og det går glimrende. Og skal snart på lejr med minierne.  

b. Mini: 33 spejdere, og det går også glimrende. Der er indført kaffebar for 
forældrene, så vi kan komme tættere på dem (og måske skaffe en ny leder) 

c. Junior: 21 spejdere, og det går godt. Skal på lejr, divi og hemmeligt møde. 

Der overvejes om en af de ”nye” skal rykke op til Troppen allerede her i feb. 

 

  Troppen, det går rigtig godt, der er 16 der møder op hver gang. 

 

 Senior: Der er ingen aktive 

 

 Gammel patrulje: Intet nyt 

 

Onsdags hold: Laver opslags tavle, har lagt filter sand og der arbejdes på et skilt 
oppe ved vejen. 

 

8. Grupperådsmøde v/Lena  

a. Dato tirsdag den 28. feb. 2012  

b. Valg. Lena har listen over hvem der er på valg. 

c. Indkøb, bordopstilling, bespisning. Thomas søger for bespisning. Lena, Dorthe, 
Nanna og Lone S. 

d. Referent, Thomas vælges som ref. Søren spørges om ordstyrre. 

 

9. Gren sammensætning og ny gren, se bilag v/Lederne  

a. Forslaget er vedtaget. Nanna tilsender John en liste over kommende 
medlemmer.  

10. Forslag om spejder fri december v/Lena  

a. Forslag fra forældre kreds om der skulle være spejderfri efter julelejren. 1 
stemmer for, resten stemte imod. 

11. Udbyhøj hyttens fremtid v/Lone J. 

Der er problemer med økonomien i hytten, den har kun været lejet ud 1 gang i 
2011. Kontoen kommer i minus her i januar 2012.  Det koster kr. 11.000 at 
have hytten ”kørende” om året. Ejendomsværdien er kr. 440.000,- i 2011heraf 
grundværdi kr. 73.000,- 

 

Udbyhøj hytten ønsker et lån på kr. 20.000,-  

 

Alle stemte for lånet. 

 

 Det skal tages op om 2 år, om hytten skal sælges eller kører videre. 

 



12. Fast tur til troppen v/Thomas  

Der snakkes om det kunne være en ide at sende trops spejderne afsted på 
udlands tur inden for de 4 år de er trops spejdere. 

 

Der nedsættes et udvalg bestående af Tropslederne, Thomas og Kurt. 

 

 

13. Evt.  
a. Nytårskur. Der bliver sendt indbydelse ud i denne uge. 

Der skal bruges hjælp til aktiviteter søndag. 
 
Der er tilmeldt 3 fra gammel patruljen til Troldefærd Heik 
 
Inger spørger til hvilken gave vi har fået af Risskov Pige Spejderne. De gav en 
flækøkse. 
 
Nanna har deltaget på et PR kursus gennem Team Hørning.  
Der afholdes et SPOT PR kursus her i hytten for Divisionen. 
 
Lone S kan ikke komme i kontakt med Fjeldholm lejeren til næste julelejr. Der 
forsøges at reservere den til næste julelejr. 
 
 

 Lena takker for det sidste bestyrelses møde   
 

Lena vil gerne inviteres hvis der nedsættes et udvalg omkring hvad 
målet er for DDS i fremtiden. 
 
Lena kontakter Team Hørning omkring at vi gerne vil opstarte 
Team Buildings kurser  

  


