
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
onsdag den 18. januar kl. 19.00 

 

Hørning den 5/2-2017 

 

 

 

Referat: 
Fremmødte: 

John, Hans, Martin, Frank, Flemming, Anita (GL) 

Afbud: 

Lone J, Nanna 

 

1. Referat fra sidst samt dagsorden 
Ikke noget under dette punkt. 

 

2. Siden sidst? 
Formand: 

Et muligt emne til formandsposten har trukket sit kandidatur. Så vi afventer situationen til det 

forestående grupperådsmøde. 

 

GL: 

 Tovholdere i forbindelse med SL2017 er fra DDS Hørning følgende ledere: 

Lone J, Thomas, Lone S samt Leif 

 Martin deltog i møde omkring praktisk information vedrørende landslejren. 

 Det vil være relevant med tovholdere i forhold til gruppens egne lejre og øvrige 

arrangementer (på nær julelejren der er et større fælles arrangement). Så den tanke arbejdes 

der videre med blandt lederne. 

 Der er kommet ny leder i minigruppen: Katrine? 

 Vi skal have styr på, hvem der skal stå for beretningen (formandens årsberetning) ved 

grupperådsmødet. Det mest nærliggende vil være, at John tager opgaven. 

 Der skulle efter sigende være formandskandidat i spil. Vi håber det vil lykkes at få posten 

besat. 

 Der er foretaget oprydning i skuret. 

 Vi skal have vurderet teltsituationen, men umiddelbart burde den være ok for nuværende. 

 

Kasserer: 

Driftsregnskab samt budget for det nye år gennemgås under næste punkt. 

 

3. Økonomi 
 Julelejren 2016 gav et underskud. 

 Antallet af lejre/ture herunder antallet af gratisture skal revurderes. Dette finder sted på 

næstkommende ledermøde. 

 Lokaletilskud budgetteres blandt andet ud fra antal forhåndstilmeldte til SL2017. 



 Ønsker omkring salg af lodsedler (primært antal og procedure) vil blive behandlet på 

næstkommende ledermøde. Hver enkelt gren tager på forhånd stilling til, hvilke ønsker de 

måtte have i henhold hertil. 

 I forhold til lederudgifter afsættes på budgettet et beløb til voksenarrangement i foråret. 

 I forhold til indkøb af materiel søges Materielfonden ved udgifter der overstiger 5000,- 

Mindre genstande budgetteres. Flis indkøbes hvert 3. år. 

 Der ansøges om telte, mast til mastesejl samt tovværk. 

 

 

4. Grupperådsmødet 
Formalia omkring afholdelse af gruppens ”generalforsamling” er gennemgået og afstemt. 

Mødet afholdes den 26/2. Vi forventer at afholde dette kl. 13 – 14 med efterfølgende 

informationsmøde angående SL2017. 

 

 

5. Gruppeledervalg 

Der skal ikke vælges GL for indeværende spejder år. 

 

 

6. SL2017 

I aldersgruppen 18-99 deltager 18 ledere samt forældre og et køkkenhold. 

Der bør ydes et tilskud til lederne for præcis de dage, hvor de fungerer som lejrledere. 

 

 

7. Enkeltsager 

 Nøgler: Tidligere GL – Margrethe - overdrager nøgleregnskab til Hans. 

 Elektronisk låsesystem: Overvejes stadig. 

 Redningsveste: Der bestilles 6 + 6 stk. i 2 forskellige størrelser. Frank bestiller! 

 Hjemmesiden: Kontaktoplysninger skal opdateres – ellers ok. 

 Bålhyttetag: Udskydes da vi ikke har ny status på denne sag. 

 Dropbox: Udskydes – men der skal stadigvæk ske en revurdering på mappestrukturen. 

 Formandens mail: Vi skal have undersøgt indkomne beskeder på adressen 

formand@ddshorning.dk  

 Varmesystem: fungerer ok. 

 Medlemssystem: Det nye system er nu aktivt. 

 

 

8. Eventuelt 

Vi indstiller Ulla som kandidat til at modtage foreningsleder prisen i Skanderborg Kommune. 

 

Næste møde: Grupperådsmødet. 
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