
Bestyrelsesmødet 16.05.2017 
 
Tilstede: Mette, John, Martin, Anita, Hans, Lasse, Thomas og Lone 
Ingen afbud. Ikke tilstede Frank og Sebastian. 
 

1. Referatet fra sidst blev gennemgået, og der blev lavet en enkelt rettelse vedr. ture og lejre. 
(Lone retter i det tidligere referat, og lægger det ind i ”bestyrelsen alle”). 
Referatet skal for eftertiden lægges ind i både bestyrelsesmappen, bestyrelse alle og på 
hjemmesiden. Alle 3 steder. 

2. GL. mv. 
Anita orienterede om to succesfulde dage, fælles leder og bestyrelsesdagen og Sct. George. 
Det blev besluttet på sidste ledermøde, at vi meget gerne vil have en ny fælles dag næste forår i 
april, og at det bliver en tilbage vendende begivenhed. 
 
Lederne har diskuteret, hvordan vi ”letter” overgangen fra familiespejd til mikro bedst muligt. 
Der blev fundet frem til, at vi holder fast i, at de skal flytte efter sommerferien, som i alle andre 
grene. 
Lotte er begyndt at komme på besøg ved familiespejd, med stor succes, og vil fortsætte så børnene 
og forældrene kender en leder fra mikro på forhånd. 
Det skal så være muligt, at forældrene kan være tilstede, de første par gange efter oprykningen. 
 
Gl. har sendt mail ud til alle ledere, for at høre, hvad de har af ønsker for det næste spejderår. 
Er de i den gren, som de helst vil være i? 
Er der nogen de godt kunne tænke sig at arbejde sammen med? 
Lone har spurgt i ledergruppen, hvad de evt. godt kunne tænke sig, hvis Udbyhøjbestyrelsen vil 
betænke dem med en gave. Der var enighed om en shelter, efter mange ting var blevet diskuteret. 
 

3. Økonomi: 
Kontingent er endelig blevet sendt ud. 
John kæmper dog stadig med systemet, og kan se at det kommer han til lang tid fremover. 
Regnskabssystemet er helt nyt fra 1. januar, og ikke prøvet af tidligere. 
Det giver en del problemer. Bl.a. kan det ikke ses, hvem der betaler fx til ture mv. John kan kun se 
mailadresserne. 
Derfor er det VIGTIGT, at alle der opretter ture, kontakter John, for at få et kontonummer på 
tilmeldingen. Kun John har mulighed for at oprette dette, lederne kan ikke selv gøre det. 
Der ud over vil det på sigt være sådan, at alle medlemmer skal lære, at logge på med deres 
medlemsnummer.  
Selve medlemssystemet kører godt. Men det har de grønne også afprøvet i et år, og har fundet alle 
”børnesygdommene” 
Vi har fået alle div. Tilskud. Lokaletilskud mv. Vi har dog ikke fået 65% til turer, men får i stedet pr. 
aktivitetstime max 131.22 kr. 
Vi har fået tilskud også til traller, så de skal bare købes. Lasse tager sig af dette. 
 



4. SL 2017 
John medbragte en oversigt over, hvem der skal med, og hvordan det ser ud med indbetalingerne. 
Vi er i alt 64 deltagere. 
John og Thomas taler sammen om det videre forløb. 
Her under ref. af sidste SL 2017 møde. 

 Vores navn bliver HIMMELBJERGET  
 Vores vartegn bliver Himmelbjergstårnet, bygget af byggepladser, der er udskåret hjemmefra: Ansvarlig: 1. RY 
 Vi laver en flagborg / fælles bålplads med 4 flagstænger til de fire deltagende nationer: Danmark, 

Island, England og Irland 
 Vi sætter en INFO tavle nær flagborgen 
 Vi starter hver dag med en fælles morgensamling 08:00 - 08:15 for dem, der kan deltage den dag. (Starter 08:00 præcis. De, der kommer for sent kommer for sent !) 
 Vi laver fælles lejrbål mandag, onsdag og fredag (for dem, der kan deltage) 
 Så vidt muligt skal vi lave indhegnede pladser af hensyn til de allermindste. 
 Vi laver ikke noget fælles aktivitetsområde - dertil bruger vi brandvejene. 
 De udenlandske grupper skal ligge sammen med deres respektive venskabsgrupper. 
 Nyt møde i Hørning d. 22.maj 
Flis jakker: 
Det er blevet besluttet, at alle der ikke allerede har en flis jakke, skal have den inden vi skal afsted. 
Der skal være navn og logo broderet på, som de dem de øvrige ledere har. 
Dem af bestyrelsen som ønsker en, betaler selv. 
Der blev ved samme lejlighed, bevilget en ny jakke til vores Skt. Hans og onsdagsholdsformand. 
Anita samler størrelser ind, og Nanna får bestilt hurtigst muligt. 
 

5. Enkelt sager 
Nøgler: Der er nu skiftet låse, så de nye nøgler skal tages i brug. 
Der var en snak om, hvem der skulle have nøgle som udgangspunkt. 
Alle skal herefter søge om nøgle til hytten hos Hans. 
Bålhyttetaget: 
Lone orienterede om, at der intet sker, på trods at utallige henvendelser, både pr. telefon og mail. 
Lasse tager nu over, forhåbentlig med bedre held. 
Hjemmesiden: 
Anita har taget en snak med Margrethe, som er ok med at fortsætte, men som ikke brænder for det. 
Martin tager en snak med Margrethe, om evt. overtagelse, hvis hun gerne vil af med det. 
Der er enighed om, at siden skal holdes bedre vedlige. Alle gamle ting skal løbende fjernes, og der skal være en redigering af de billeder som bliver lagt ind. 



Der kommer nærmere, når Margrethe og Martin har fundet en løsning. 
Drop Box: 
Selve punktet bliver udsat til næste bestyrelsesmøde. 
Thomas tilbyder, at har nogen problemer med Drop Box, giver han gerne en hjælpende hånd. 
Evt. på næste bestyrelsesmøde, eller prøv at kontakte ham. 

6. Evt.: 
John orienterede om, at Jack har fået en del papirer som der skal udfyldes og sendes til korpset, 
vedr. kanoerne. Vores sikkerhed test holder i 30 måneder, og gælder endnu. 
Thurøbund spejdercenter har tilbud et sejlkursus til grupper med søfartøjer. 
Der var dog enighed om, at det ikke var til kanoer, men andre både, så det havde den store interesse for os. 
 
Anita havde spørgsmål om booking systemet til kanoerne, og hvem der står for udlejningen af dem. 
Hans overtager bookingen nu, og det fjernes fra hjemmesiden. 
For eftertiden skal Hans kontaktes, vedrørende alt om kanoerne. 
 
Martin efterlyste en aktivitetsplan til bestyrelsen for hele spejderåret. 
Lone syntes, det kunne også være rart, at alle kendte ”ting”, hurtigt blev langt i kalenderen på hjemmesiden. 
 
 

Ref. Lone 
 
 

 
 
 
 

 


