
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
tirsdag den 15. november kl. 19.30 

 

Hørning d 29/11-2016 

 

 

 

Referat: 
Fremmødte: 

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

 

1. Referat fra sidst samt dagsorden 
Vedrørende møbler:  

Forslag omkring placering af de ”nye” møbler fra Lone J er godkendt. Endvidere arbejdes på 

lakering af eksisterende borde, så disse kan placeres udendørs. 

 

Vedrørende SL2017: 

- Det skal præciseres, at tilskud ydes således at egenbetaling er hhv. 1775,- samt 

1275,- 

- Antallet af deltagende ledere kan godt variere fra gren til gren. Der er således ikke 

nogen begrænsning i forhold til antal ledere på turen. 

 

Vedrørende gratisture:  

Dette er et oplæg til videre debat 

 

 

2. Hvad er sket siden sidst? 
Formanden: 

Formanden er trådt tilbage og gruppen står igen uden formand. Vi skal fremadrettet sørge for at få 

forventninger til formandsposten formuleret, så de kan nedskrives i gruppens retningslinjer. 

 

GL: 

50 børn er i indeværende stund tilmeldt julelejren – 46 betalende. 

Der laves en aktivitetsdag for lederne i form af outdoor-arrangement. Bestyrelsen opfordres hermed 

til at deltage. Det arrangeres en lørdag på Anitas arbejdsplads. 

Punkt til næste ledermøde: Plan for forårsaktiviteter 

Der er igen åben for tilmelding på mikro- og minigrenen. 

 

Kasserer: 

Der har været møde om nyt medlemssystem og nyt regnskabssystem. Det minder om grænsefladen 

for ”blåt medlem”. Træder i kraft pr. 1/1-2017. 

I forbindelse med forestående torvearrangement er der 2 ledere, der har meldt sig til 

pandekagebagning. 

Fælles ledermøde havde 2 deltagende ledere. 

 



3. Økonomi 
Vi er færre medlemmer. I alt 116 korpsmedlemmer. 

Heraf er der 74 grenmedlemmer/spejdere samt 6 klanmedlemmer, så vi får et tilskud fra kommunen 

der modsvarer 80 aktive spejdere. 

Regnskabet er i balance. Det kan dog fremhæves, at der stadig er basis for at bruge lidt flere midler i 

forbindelse med spejderarbejde samt spejdermøder. 

I forhold til posten ”ture/lejre” er der et overskud på 6-7000 så som udgangspunkt er der ikke 

grundlag for at forhøje deltagerpris. 

 

 

4. Formandssituationen 
Velkomstfolderen er nu færdigtrykt. Eksemplarer af denne blev rundsendt til gennemsyn. 

Formelt fortsætter formanden frem til gruppens næste generalforsamling – grupperådsmødet – hvor 

der vælges nye medlemmer til bestyrelsen. 

Enighed at Julian sidder på posten indtil da også af hensyn til diverse underskrifter. 

Lederne ligger inde med potentiel kandidatliste. Vi skal for nuværende hurtigst muligt have indkaldt 

til ekstraordinært møde, hvor vi udarbejder en formandsbeskrivelse ud fra gruppens ønsker og 

forventninger til denne person. Se under punktet Eventuelt. 

 

5. SL2017 

 87 medlemmer er forhåndstilmeldt turen. 

 Det er overvejende sandsynligt at transportfirmaet ”Frode Laursen” vil bistå med transporten 

af bagage frem og tilbage fra lejren. Vi afventer den sidste tilkendegivelse fra ansvarlig 

kontaktperson. Hjælpen kræver som tidligere nævnt en modydelse fra gruppens side. 

 Der er endvidere mulighed for sponsorat til relevant materiale. 

 

6. Enkeltsager 

 Nøgler: Bestyrelsesmedlem varetager opgaven – Hans. 

 Elektronisk låsesystem: Vi undersøger omkostninger hertil inden næste møde – Frank. 

 Velkomstfolder: Der foreligger 100 stk. 

 Redningsveste: Der bestilles 6 + 6 stk. i 2 forskellige størrelser som aftalt. 

 Hjemmesiden: Margrethe er webredaktør på DDS Hørninggruppens webside. 

 Bålhyttetag: Dette efterkontrolleres inden udgangen af næstkommende uge. 

 Dropbox: Der oprettes ny mappestruktur med bestyrelsesindhold. 

 

 

7. Eventuelt 

Jubilæumsgaver: John følger op på mangellisten. 

 

Ekstraordinært møde: Afholdes tirsdag 29/11. Vel mødt. 


