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Hørning d. 24-3-11 
Afbud fra: Lone S. Lone J. Lars Ole, Kurt, 
 
  

Dagsorden:  
1. Valg af referent og ordstyrer 

 Thomas valgt til referent og ordstyre 

   

2. Godkendelse af referat fra sidste gang.  

 John nævnte at lokaletilskud fra kommune alligevel ikke er i fare. 

 

 Lena, Vi skal huske at der skal laves retnings linjer for indkøb i 

 vedligeholdelsesudvalget. 

  

 Der er kommet afslag fra onsdagsholdet omkring ansøgning og andet med kommunen i 

 forbindelse med Sheltere. De vil stadig gerne opføre dem, når/hvis tilladelsen kommer. 

 

3. NYT fra formanden v/Lena  

 

 Det var et sølle Grupperådsmøde hvad angår opbakning fra forældre kredsen. Der deltog kun 

 1 forældre.  

 

 Lena har deltaget i en del møder, bl.a. Team Hørning. Der er kommet ny fordelings nøgle fra 

 Team Hørning. Alle foreninger er garanteret kr. 5.000,-. Team Hørning støtter nu kun 

 medlemmer under 24 år. 

 Det er muligt som forening at tilbyde sin hjælp ved arrangementer, og herved tjene ekstra 

 penge. 

 

 Der skal fordeles i alt. Kr. 355.000,- i Team Hørning 

 Og kr. 150.000,- i promotion penge. 

 

 John søger om tilskud til Sankt Hans arrangementet. 

 

 DDS Hørning skal bemande Team Hørning vognen oppe på torvet den første weekend i 

 august. 

 

 Team Hørning vil gerne have at vi invitere sponsorer ned og se hvad vi laver.  

 

 Team Hørning vil også gerne have at vi har logo på vores tøj. Lena undersøger om der kan 

 skaffes et stof mærke. 

 

 Hvis vi ikke kan bruge Vores promotion penge, kan vi sælge promotion pengene til andre 

 foreninger. 
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 Der har været en del af sted til foreningernes aften i Skanderborg, dette var et ok 

 arrangement. 

 

 Der er i næste uge kursus for nye bestyrelse medlemmer i Ry i næsten uge. Lena og Nanna 

 deltager.  

 

 Der er repræntantskabs møde i næste uge, Lena, John og Lone J deltager. 

 

 Der er kommet nye regler omkring børneattest, så der skal nu hentes attest fra det fyldte 14 

 år. Lena undersøger om det er tilladt at hente ansøgning hvert andet år, på alle over 14 år i 

 gruppen. 

  

  

 

4. NYT fra kassereren v/John  

  John er i tvivl om vi har fået tilskud for 4 kvartal fra Team Hørning. John undersøger hvordan 

 tilskuddene laves osv. 

 

 John er begyndt at deltage i ledermøder, hvor regnskab og lister gennemgåes. 

  

 Der er 5 der ikke har betalt kontingent endnu. 

 

 Klanen skal i fremtiden følge de regler der allerede er lavet. Giver en tur underskud, skal 

 Klanen selv dække underskuddet. 

 

 Regnskabs status, der er kommet tilskud fra kommunen kr. 90.000,-  

 

  

5. NYT fra grenene  

  

 Ønskeliste, der er kommet 85 ønsker fra lederne, listen er prioriteret fra 1-3 

 

 Divisionsrådsmøde d. 14. april, Galten Sognegård 

 

 Mille starter hos Mikro, efter eget valg 

 

 Seniorgrenen deles efter sommer, så der er en gruppe på 16-23 årige, og en 

 gruppe for de ældre seniorer. Nanna stiller op som ny leder for senior grenen. 

 Og som bindeled mellem ung senior og ”gammel” senior. Dette er vedtaget 
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6. Ansvarsfordeling 2011 v/Lena  

 
De grå felter kan ikke varetages af personerne i de enkelte kolonner. 

De gule felter mangler en ansvarlig person. 

De hvide felter kan varetages af personerne i de enkelte kolonner. 

Ansvarsområder/ Arbejdsopgaver Bestyrelsen Lederne Andre personer 

Leder for mikrogrenen:  

Assistent for mikrogrenen:         

Leder for minigrenen:  

Assistent for minigrenen:            

Leder for juniorgrenen:  

Assistent for juniorgrenen:         

Leder for Troppen:  

Assistent for Troppen:                 

Leder for Klanen: 

Assistent for Klanen:                    

Leder for gammelpatruljen:       

Assistent for gammelpatruljen: 

  

Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Gruppeleder:   Thomas Larsen   

Gruppeleder assistent:   Lone Jakobsen   

Bestyrelsesformand:  Lena Rafn Gellert     

Bestyrelses sekretær: Thomas Larsen     

Bestyrelsesordstyrer: Lone Jakobsen     

Kasserer: John Frentz     

Revisor:     Jane Henriksen 

Søkyndig:     Knud Erik Sørensen 

Hyttemor:     Inger Knudsen 

Udbyhøjhytten:     Knud Erik Sørensen 

Leder for vedligehold og ”hyttefar”:     Palle Lorenzen 

Budgetlægning i november:  Kasserer og 

bestyrelsesformand 

Gruppeleder  + andre 

Udviklingsplaner:  

Der skal snarest være et møde   

Bestyrelsesformand Gruppeleder    

Den røde tråd:   Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Medlemsansvarlig: Kasserer     

Bestyrelses arrangementer:     Hyttemor 

PR:       
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Fundraising: 

http://www.tilskudsbasen.dk/Ordninger.aspx 

      

Gaver: Bestyrelsesformand Gruppeleder og alle 

leder 

  

Grunden, lejekontrakt: Bestyrelsesformand     

Telte:   De enkelte leder for 

grene 

  

Kanoerne og udlån:     Thomas Larsen 

Trailer vedligehold:     Poul Halling 

Spejderhytte udlån:     Hyttemor 

Spejderhjælpen:   Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Bankospil: Der skal vælges en 

forældrerepræsentant 

      

Lodsedler (DDS):   Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Nytårskuren (for alle over 16 år):       

Oprykning:   Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Sommerafslutning:   Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Fastelavn:   Gruppeleder og alle 

lederne 

Knud Erik Sørensen 

Sankt Hans:     Nanna Johansen 

Sct. Georgsdag:   Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Jungletrommen:     Helge Vestergaard 

Fritidsportalen: Kasserer     

BUS: Bestyrelsesformand     

Grønne områder:     Claus Lauersen 

Spejder lejr 2012:   Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Hjemmesiden:     Helge Vestergaard 

(Thomas Larsen) 

Udviklingsplan  Bestyrelsesformand Gruppeleder  + andre 

Team Hørning og Forældre 

uddeling af Team Hørning folder 

    Lena Rafn Gellert 
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Sommerlejr   Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Julelejr   Gruppeleder og alle 

lederne 

  

Julehygge for leder/styrelse mm.     Onsdagsholdet 

  Thomas sætter en artikel i jungle trommen omkring pr. samt fundraising. 

  

7. Nytårskuren v/  

 Nytårskuren 2011 blev afholdt som normalt 1 weekend i februar. Turen er en tak for året der 

 er gået til alle som har hjulpet gruppen på den ene eller anden måde. Her er der tale om, 

 ledere, bestyrelsesmedlemmer, gammelpatruljen, onsdagsholdet, hyttemor og seniorerne. 

 Alle naturligvis med påhæng.  

 En lille flok af seniorerne mødtes fredag aften i Kollen hytten og hyggede indtil resten af 

 deltagerne dukkede op lørdag til fælles frokost, med rester fra alles køleskabe. Efter 

 frokosten blev vi delt i blandede patruljer hvor vi skulle på løb i området nær hytten. Løbet 

 bestod af alt lige fra at bygge højest, kunne navne på knob, fugle-quiz, tegne og kunne gætte 

 vægter uden at have noget at veje med.  Der går altid sport i, at få flest point, så man vinder 

 løbet og får en præmie under aftensmaden, som vi altid får leveret udefra.  Resten af 

 aftenen fortsatte med hygge og underholdning. 

 Søndag fik vi besøg af Sct. Georgs-gilderne fra Skanderborg, som er en flok ældre spejderne 

 som stadig lyster at lave spejderarbejde i ny og næ, selvom alderen ikke er helt i den unge 

 ende.  De havde lavet et lille løb til os, hvor vi skulle bygge i sæbespåner, tænde bål med 

 flint, holde balancen og på en føletur med bind for øjnene.  

 Alt i alt en rigtig hyggelig weekend hvor hele gruppen var samlet på kryds og tværs af alder 

 og funktion. 

 
8. Ny hjemmeside v/Thomas  

  
 Thomas viste den nye hjemmeside, alle bedes kigge hjemmesiden og komme med 

 konstruktiv kritik, og evt. mangler inden d. 1 maj 

  

 Hjemmesiden kan pt. Ses på www.cadlean.dk 
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9. Græsslåning 2011 v/Lena  

 
 Claus har meldte sig til at stå for den frivillige opgave at stå for ude arealerne. 
 

10. Sankt Hans v/   

 
 Nanna har meldt sig til at være tovholder på dette arrangement. 

 
11. Evt.  

 Dato for næste bestyrelse møde d. 30. maj kl. 19 i hytten 

 

Således opfattet 

/Thomas 

 

 


