Referat af bestyrelsesmødet, d. 19/9 2017
Tilstede: Mette, Martin, Lasse, Lone, Dorthe, Anita (referant), John, Hans
Fraværende: Sebastian og Nanna
1. Gennemgang af dagsorden og referat fra sidste møde: Intet at bemærke

2. Siden sidst – gruppelederen og andre: Ventelister ved både mikro, mini og juniorgrenen, alle

er kommet godt i gang, mange nye indmeldt og tallene stemmer med kasserens, i gang med
planlægning af julelejren.

3. Økonomi – kassereren: Det går bedre med det nye system, men det er tidskrævende. John

håber, at ha’ overblik v. næste bestyrelsesmøde. Den ene trailer er blevet repareret.

4. SL 2017 – evaluering: Især omhandlende forløbet vedr. pladsopdeling med naboerne på

lejren, op til spejderne ankom lørdag. Skriftlig evaluering som blev sendt til alle voksne
umiddelbart efter lejren, lægges i dropbox, til brug ved fremtidige store lejr. Med følgende
tilføjelser fra John: Gruppen kunne ha’ sparet en del penge ved, hvis vi havde vist hvor mange
der skulle med bus, hvor længe vi blev på lejren osv. OBS på det næste gang.
Nogle har betalt for meget. De får selvfølgelig mulighed for at få pengene retur. Lederne
kæmpede for at give spejderne en kanon lejr. Det opleves tit at aktiviteter, som vi var tilmeldt
alligevel ikke var der, hvilket gav lederne ekstra meget at se til. Derfor nåede de slet ikke ud til
lederarrangementer som f.eks. foredrag, debataftner, godthåbrevyen og ledernatløbet.
5. Enkeltsager

Forsikringer – evt. via korps: ikke undersøgt endnu.
Gruppens retningslinjer – bilag vedhæftet: Det blev revideret
hjemmeside – retningslinjer for opdatering mv.: Drøftet og forslag til retningslinjer
sendes til Martin inden næste møde.
o Kontingent familiespejd: Punktet udgår, da det skal op på grupperådsmødet.
o Pris lejre – Forslag 175 kr. / 1 overnatning og 195 kr. / 2 overnatnigner – undtaget helt
særligt ture: Vedtaget
o Medlemssystem / kontingent – hvis behov: Udgik
o
o
o

6. Eventuelt

Der indkøbes en printer/kopimaskine ”AIR” – Jannik spørges.
Uniformer m.m. som gives til gruppen sælges billigt, men gives ikke væk. Pengene går til
gruppen. Vi hjælper ikke med at sælge privat, der må medlemmerne finde ud af det uden om os.
Facebook: Grenene har deres egne grupper på facebook til koordinering af praktiske ting osv.
Ved arrangementer er det skønt, hvis der lægges lidt ind på Hørning gruppes fælles facebook
gruppe, således at andre grene og forældre får et indtryk af hvad der sker i hele Hørning gruppe.

