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Referat: 
Fremmødt: John, Lone J, Hans, Martin, Frank, Flemming 

 
 
 

1. Sidste nyt 
Divisionsrådsmødet er netop afholdt og var meget fokuseret på det spejderarbejde og de 

spejderrelaterede aktiviteter, der venter og kommer til at præge billedet fremadrettet. 

  

Bevilling af kommunale tilskud er nu tildelt i form af: 

 Medlemstilskud (17200,-) 

 Lokaletilskud (63375,-) 

 Træner / Lederuddannelsestilskud (100 % tilskud dog max. 1000,- pr. deltager) 

 Materialetilskud (vi skal ansøge om tilskud til stang til mastesejl, Martin undersøger 

mulighederne nærmere) 

 

 

2. Bålhytten 
Her er der bevilget 20000,- inkl. moms fra FOU. Det svarer til 50 % af det samlede tilbud indhentet 

fra Byg & Leg. 

Arbejdet på bålhytten starter fra Grundlovsdag og frem. Vi har fået oplyst, at reparationsarbejdet vil 

være færdigudført til vores afslutningsarrangement i gruppen. 

 

 

3. Letlandsturen 

 I forbindelse med ledermøde kom det frem, at der skal indhentes alkohol attester i forbindelse 
med arrangementet/turen 

 Mikael undersøger om der kræves specielle indrejsepapirer 

 Det påtænkes at bruge midler fra loppepuljen til ekstra spejderaktiviteter på turen, såsom kanotur 

og/eller klatring, byløb i grupper med fokus på at lokalisere interessante steder, marked mm. Vi 

er i bestyrelsen enige om at der ydes et generelt tilskud på 500,- pr. deltager til sådanne 
spejderaktiviteter, i alt 12500,- 

 

 

4. Gruppens situation 

 Vi mister 2 ledere i tropsgruppen og vil fremadrettet skulle arbejde på rekruttering af nye ledere. 

Det er en gammelkendt situation, men da også øvrige grene er pressede skal vi handle snarest. 



Dog er vi i den heldige situation, at mange forældre tilbyder deres hjælp, men specielt de 
administrative opgaver skal også dækkes herunder planlægningen af møderne. 

 Formand savnes stadig, men vi har aktuelt emne til posten. Tidligere formand vil tage samtale 

med mulig kandidat. Vi tager primært udgangspunkt i de engagerede forældre vi har i gruppen for 
at finde en ny formand. 

 

 

5. Eventuelt 

Afslutningsarrangement den 17/6 skal forberedes. Alle grene skal involveres i processen. Vi arbejder stadig på 
en gourmet aften for alle. Der er tale om en middag på spejdermanér med spisetelt, menukort, opdækning mv. 

På grenmøder arbejdes der med at finde ud af hvad spejdere + forældre vil kunne bidrage med helt konkret for 

at skabe de perfekte rammer. Lone vil informere lederne og høre deres indstilling til vores planer. 

 


