DET DANSKE SPEJDERKORPS
Hørning Gruppe

Referat fra bestyrelses møde 30.05.11
Deltagere: Poul, Kurt, Inger, John, Lone S., Nanna, Dorthe, Lone J, Lena og Thomas
Fravær: Claus,Pernille
Afbud Lars Ole

1. Valg af referant og ordstyre:
a. Thomas valgt til ref. Lone J valgt til ord styre

(6)Teamhørning:
Er til for at støtte det frie foreningsliv i byen. Tidligere var der godt kr. 900000,- at dele ud
af, men efter kommune sammen lægningen er de nede på kr. 335000,-.
Der er lavet ny fordelings nøgle af midlerne. Erhvervslivet vil meget gerne profilere sig
mere, så det vises at Hørning er en by med liv i. Hvis dette ikke sker, dør team Hørning
langsomt.
DDS Hørning får kr.14775,- ud af fordelings nøglen, derud over er der Promotion tøj for
5000,Der kan ved indkøb af materiel spares momsen ved at sende regningen til team Hørning.
Vi skal dog selv finde en ”bagatel” grænse for hvad vi sender regninger på.
Der er ingen forventninger til DDS, der er "betaling" ved at deltage i arrangementerne, og
der er gratis reklamere den lørdag man skal passe team Hørning vognen.
Der kan søges tilskud hvis der afholdes arr. Vi forsøger at søge tilskud til Sankt Hans
2. Godkendelse af referat:
John gør opmærksom på at man skal huske at følge op på punkter fra sidste bestyrelse
møde.
Der er sat gang i at hente børneattester på dem der manglede.
Og fra nu af bliver alle over 14 år tjekket hver andet år.
Det skal undersøges om den nye klan er opmærksom på at lejr kan blive dyre da de ikke
for tilskud pga. De ikke betaler fuldt kontingent.
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3. Nyt fra formanden:
DC har henvendt sig for et evt. besøg. Vi inviterer hende til 30 min på et kommende
bestyrelses møde.
Efter grupperåds møde har Lena og Nanna været til opstarts møde for nye i bestyrelsen.
Dette er et rigtig godt kursus og burde være obligatorisk for alle nye.
Der har været BUS møde, der er nu et kontingent på kr. 200,- for at være med i BUS.
Helge efterlyser indhold til jungle trommen, deadline 1. Juni.
Jyske pigegarde har solgt teltet til smukfest og der skal hjælp til at rejse det i uge 26. John
prøver at skaffe et par hjælpere der vil tage med ned og assistere med opsætningen.
4. Nyt fra kasseren
Vi er kommet i telefon nøglen under navnet DDS Blå spejder
Der er søgt kr.10000,- til kursus for ledere, bestyrelses og Plan kurser
Der er søgt materiale tilskud til køkken telt, der er kommet 7500,Det er vigtigt at der afleveres små sedler fra spejder sport, da John ellers ikke kan se
hvem der har købt ind, og om andre har anvendt vores gruppe nr.
Der er kommet tilskud fra team hørning.
Der mangler stadig penge for lodsedler. Det er kun trop og mini der har afleveret.
Der er 3 der stadig skylder i kontingent
5. Nyt fra Grenene
Senior: Er desværre kun 4 rigtig aktive, hvilket gør det svært at gennemføre møder.
Trop: Er 12 og en på ”tænke” pause. Troppen tager på center sommerlejr
Junior: 22 stabile, har været på divi, og vandt turneringen. Tager til Temnæs i uge 28
Mini: 22 stabile,har også været på divi, og tager på Forlev i Pinsen
Mikro: Har været på divi og skal på Forlev i Pinsen
7. Team Hørning
Der skal tilmeldes min 2 personer til team Hørning vognen på torvet. d. 6. august.
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8. Handlingsplaner.
Lone s har valgt fundraising.
Dorthe Rasmussen har valgt banko.
John, Dorthe og Kurt meldte sig til nytårs kur
Der mangler stadig en til PR
John undersøger om Kollen er ledig og lejr den til Nytårs Kur
9. Info til nye skole elever
Det forsøges at få skole skemaer lagt på skole intra på bade Bakkeskolen og Højbo.
Ydermere pakkes der skoleskemaer i konvolut, og afleveres på skolerne med henblik på
uddeling klassevis
10. Kano regler:
Lone S, Nanna og Thomas kigger reglerne igennem og for dem sendt til korpset

11. Team Hørning folder:
Vi er med i folderen, og deler den ikke ud i år.
12. Sankt Hans:
Der ved at være styr på Sankt hans. Der mangler folk til opstilling af mastesejl torsdag
Vi kommer i lokalavisen 2 gange, sammen med borgerforeningen.
Vi ansøger team Hørning om 3-4 skilte som reklamerer om arr.
Der er kommet bevillig til spiritus.
13. Forældre folder:
Der tilføjes at der skal huskes godkendt sele pude til børn under 135 cm.
14. Forslag til ændringer af retningslinier
Se John forslag
Forslaget er vedtaget
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15. Forslag til ændring af udlån af trailere:
Der ændres til at udlån inden for samme dag, er gratis for voksne grenmedlemmer over 18
år, hyttemor og andre, som yder et stykke vedvarende arbejde for gruppen
16. Evt.
Falck kasse skal fyldes op, John undersøger
Kørepenge skal kontrolleres, John sender kørsels regnskab fra lejr til GL
Græs plænen er ikke slået i lang tid, Lena kontakter Claus
Der er fælles leder/bestyrelse møde i divisionen i sep.
Dato for næste møde 30-08-11

Således opfattet
Thomas

