Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning
tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19:15
Fremmødte: Sebastian, Nanna, Dorthe, Lasse, Hans, Martin, Lone, Anita, Mette (referent)
Afbud: John, Frank

1.
Referat fra sidst samt dagsorden
Ingen bemærkninger
2.
Siden sidst:
GL – fra ledermødet:
•
8/4 arrangement ledere/ bestyrelse – tilmelding til Anita
•
Lodseddelsalg på torvet – ikke så stor tilslutning. De små spejdere har fået med hjem til at
sælge.
•
Lederne har diskuteret at rykke overgang fra familiespejd til mikro – af hensyn til skolestart.
◦
Valg til korpsråd – Nanna og Sebastian valgt
1.
•
•
•

Økonomi – John informerer skriftligt om tilskud fra kommunen:
Medlemstilskud: 16.170 – budgetteret 15.400
Aconto lokaletilskud: 82.308 – budgetteret 91.000 (vi kan søge mere ved behov)
Kursustilskud: 10.960 – budgetteret 10.960.

1.
•
•
•
•
•
◦
◦
◦

SL 2017
Familiespejdbørn har mulighed for at deltage – der deltager en leder fra familiespejd.
Ledere og hjælpere har betalt lejr
4 køkkenhjælpere deltager på mikro/ mini lejr
Anita + Christian/ Margrethe deltager som juniorledere
Transport af materiel – endnu ikke helt afklaret.
Møde senere omkring indretning i kvarteret:
Ønske om større afgrænsning mellem lejrpladserne
Ry imod samlet lejr for troppen – evt. samling af klanerne

1.
•
•
•
•

Enkeltsager
Nøgler – Hans afventer nøgleregnskab fra Margrethe.
Snak om fordele/ ulemper v nøglebrik.
Lasse undersøger pris på helt nye låse m 40 nøgler
Hans tjekker hængelåse

•

Bålhyttetag – Fortsat utæt. Vand løber fra top ned langs spær. Lone rykker for udbedring.

•
•
•
•

Hjemmeside – Anita undersøger, om Margrethe fortsat vil have ansvaret for opdatering.
Minikursus – tilmelding i medlemssystem – når John har fået bedre styr på det.
Forslag om, at one bruges til billeder på hjemmeside – indeholder godt galleri
27/4 – divisionsarrangement om medlemsservice.

•
Dropbox – den korrekte mappe hedder DDS Hørning Bestyrelse.
•
Referater fra bestyrelsesmøder skal ligge både på hjemmeside, i Dropbox DDS Hørning
Bestyrelse og Hørning Alle – skal være tilgængelige for alle forældre.
•
Google Drev kom i forslag som alternativt forum for deling af dok.
•

Medlemssystem – der er endnu ikke opkrævet kontingent.

•
Gratis-ture – Almindelig tur bør fortsat koste 175,- Undtaget er julelejr, som er nu er gratis
lejr..
•
Almindelig lejr vil ofte give underskud
•
Enighed om at bestyrelsen fremadrettet giver underskudsgaranti på ture/ lejre – dette
evalueres ved årets udgang
•
•
•

Materialetilskud – John har søgt om tilskud til 25 traller.
Lasse spørger Søren Vægter, undersøger, om de kan skaffes denne vej
Telte – ok til SL2017

1.
•

Eventuelt
Ingenting til eventuelt

Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag d. 16/5 – indkaldelse følger.
Tak for god ro og orden!

