
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
mandag den 3. oktober kl. 20.00 

 

Hørning d 17/10-2016 

 

 

 

Referat: 
Fremmødte: 

Fra Bestyrelsen: Julian, John, Lone J, Hans, Martin, Frank, Flemming, Anita (GL) 

Fra Ledergruppen: Thomas, Nanna, Dorthe 

 
 

1. Referent 
Flemming fortsætter på denne post. Ingen indvendinger. 

 

 

2. Hvad er sket siden sidst? 
Formanden: 

Julian præsenterede sig. Dette er første egentlige bestyrelsesmøde efter han tiltrådte på posten. 

Fremover overvejes opdeling mellem repræsentanter fra ledergruppe og selve bestyrelsen, således at 

der afholdes separate mødeaktiviteter. 

GL: 

Anita præsenterede sig selv som ny gruppeleder efter Margrethe. Har spejdererfaring fra tidligere og 

har hjulpet til i gruppen løbende. Glæder sig meget til de nye udfordringer. 

Kasserer: 

John gjorde opmærksom på sin deltagelse i temaaften omkring ”rekruttering af nye ledere”. Et godt 

og særdeles inspirerende arrangement. Han refererede desuden til bogen ”Den gode gruppe”. Vi har 

et eksemplar stående i hytten. 

John deltog i 50-års jubilæum for Sejs-gruppen. Vi bidrog med æbletræ i den anledning. 

De møbler fra kommunens bygninger, som vi har lagt billet ind på, hentes hertil snarest. 

 

 

3. Økonomi 
I forhold til gruppens aktuelle økonomiske situation kan fremhæves, at kontingent indtægterne ikke 

helt når det budgetterede. Imidlertid opnår vi lidt mere i kommunalt tilskud (medlems- samt 

kursustilskud). Indtægterne i forbindelse med ture/lejre balancerer. 

I forhold til kurser/ledertræning er der stadig afsat en del penge. 10.000,- er forbrugt, men der er 

budgetteret med 27.000,- 

Der er naturligvis gået en del ekstra til fællesarrangementer pga. den store sommerfest 

(afslutningsfesten). 

Med hensyn til gratisturene er der afsat 175,- pr. medlem. Måske skal dette beløb justeres. Det er dog 

ikke besluttet endnu. 

Det nuværende medlemstal ønskes opgivet. John undersøger nærmere. 

Sankt Hans arrangementet resulterede i overskud på godt 4000,- 



I forbindelse med familiespejd er der aktuelt 5 medlemmer, der ikke ønsker at rykke op til mikro 

grenen. 

Det blev bemærket, at af de 500,- til kontingent, er der en uforholdsmæssig stor del, der går til 

korpset. 

 

 

4. Aktiviteter 

Letlandsturen 

 Status: En vellykket tur med en rigtig god blanding af diverse spejderrelaterede aktiviteter. 

 Regnskab for turen foreligger. Ingen transportudgifter, da der blev stillet gratis skolebus til 

rådighed under turen. 

 I forhold til bespisning blev udgifterne mindre end det forventede/budgetterede. 

 250,- pr. spejder er sparet og dette beløb går tilbage til den enkelte. 

 22.000 resterer på budget og beløbet vil indgå ved genbesøg. 

 

SL2017 

 Antal ledere til turen: Her vurderes et behov svarende til minimum 2 ledere pr. gren. 

 Tilmeldingsfristen: Endnu ikke fastlagt. 

 Procedure: Vi afholder en forældreaften samt et ledermøde med fokus på denne lejr. 

 Tilskud: Der ydes tilskud på 1775,- for en hel tur og 1275,- for ophold på 5 døgn. 

 Indtjening/Sponsorat: Vi er meget åbne for forslag især som del af planlagt forældreaften. Vi 

forsøger at opsøge mulighed for transport af spejdernes bagage (Hans undersøger dette 

nærmere). Pakning hos Frode Laursen (forældre) kan tillige være med til at bidrage til turen. 

 

 

5. Enkeltsager 

 Med hensyn til alternativ til nøgler kan vi overveje en kodelås i forbindelse med adgang til 

hytten. Julian undersøger. 

 Bålhytte: Taget er utæt i samlingerne. Lone har rettet henvendelse til udførende håndværker, 

der kigger på sagen i løbet af 8-14 dage. 

 Velkomstfolder: En opdateret udgave af denne skal trykkes. Vi kan overveje at tage 

produktionsskolen i ed i relation til denne opgave. Julian tager kontakt. 

 Redningsveste: Der indkøbes 2 x 4 veste i forskellig størrelse til gruppen. 

 Webmaster: Vi skal have styr på hvem der aktuelt varetager denne opgave. 

 Bestyrelsesmøder fremadrettet: Vi lægger os fast på 3. tirsdag i ulige måneder (såfremt der er 

behov derfor). 

 

 

6. Eventuelt 

Det blev fremhævet, at bestyrelsen ikke har taget udgangspunkt i gældende retningslinjer i 

forbindelse med gaveindkøb til afgået GL (2-års reglen). 

Det er korrekt, at gaven netop er tildelt ekstraordinært og således uden om nedskrevne gaveregler. 

Men det står også som bemærkning til disse regler, at en særlig ildsjæl i gruppen kan indstilles til en 

anerkendelse der ikke er omfattet heraf. Og det er netop i det lys, at gaveindkøbet – som tillige er 

godkendt af flere bestyrelsesmedlemmer – skal ses. 


