DET DANSKE SPEJDERKORPS
Hørning Gruppe

Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning tirsdag d. 30. august kl. 19.15
Deltagere: Lena, Poul, Dorthe, Inger, John, Lone S., Nanna, Lone J.
Afbud: Kurt
Ikke fremmødt: Lars Ole, Claus, Pernille
1. Valg af referent og ordstyrer
Thomas valgt til referent, og Lone J. valgt til ordstyre.
2. Kommentar til dagsordenen
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste gang.
Der er indhentet børneattester på de fleste, der har været stillet spørgsmål til hvem i DDS
Hørning der skal tjekkes. Styrelsens beslutning er at alle enhedsmedlemmer over 14 år samt
bestyrelsesmedlemmer skal aflevere en børneattest.
Lone S., Nanna og Thomas sender de nye kano regler til Korpset
Lena ønsker at man skal bruge en masse tid på at rykke for svar. Meld tilbage hvis man ikke
kan deltage på de forespørgsler der kommer.
Nanna sørger for at der kommer skole skemaer på begge skoler.
Mose Lone vil gerne dele skole skemaer ud, så vi skal blot aflevere dem til hende.
Der kunne desværre ikke søges tilskud til Sank Hans, Team Hørning havde husket forkert
dato for ansøgningen.
Ansøgning på kr. 10.000,- var søgt hos Team Hørning
John havde nogle rettelser til retnings linjer, disse sendes til Lena som tilføjer dem.
4. NYT fra formanden v/Lena
Der har været møde hos Team Hørning d. 20. juni. Der kan fået rabat på kr. 1000,- til køre
skole. Rabat skemaet kan findes på Team Hørnings hjemmeside
Der vil blive afholdt en PR kursus gennem Team Hørning, dato bliver meldt ud
25. feb. 2012 afholdes der et event gennem Team Hørning, hvor årets forening kåres, sæt
kryds i kalenderen.
Græsset bliver ikke slået i forhold til det der er aftalt. Lone S. tager tørnen resten af året, da vi
ikke længere tror på at Claus overholder sin aftale.
Forældre folderen, er stadig ikke i trykken. Prisen er halveret siden sidst, PDF filen. PDF filen
skal skilles ad, så hver side er separat.
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Vi skal finde ud af om vi igen skal afholde første hjælp kurser. Lone S. undersøger hvor og
hvad der skal til at afholde et første hjælps kursus.
5. NYT fra kassereren v/John
Promotion pengene udgør lige nu ca. 7.000,- disse ”gemmes” og bestyrelsen tager senere på
året stilling til hvad de skal bruges til.
Ture & lejr giver overordnet overskud, så kontingent beløbet ser ud til at stemme.
Lodsedler, der mangler stadig afregning fra junior lodsedel salg.

6. NYT fra gruppeleder v/Thomas
7. NYT fra grenene v/Lederne
Mikro: Dorthe er startet som mikroleder, og det køre godt. Der er kommet 14 nye efter
sommerferien, så det er spændende hvor mange der bliver
Mini: Der er kommet 4 nye, så vi er oppe på 33. Vi har meldt os til at være ”prøveklud” på et
nyt forløbs mærke, sundheds mærket. Vi skal på Borgmester gården, og på MUS løb i løbet
af efterårs ferien.
Junior: 21 drenge og 1 pige. De er lidt vilde, der tages økse, save og kniv bevis. Der er lejr i
slutningen af Oktober i Edslev hytten. Der er 8 der forsøger sig med shorts mærket, og det
forsøges at tage et 1000 km mærke.
Trop:
Klanen: Der er rigtig mange passive, og kun 1 aktiv der er melder aldrig tilbage.
Gammel patruljen der er 11 og er udvidet med 1. Knud E er optaget i enheden.

8. NYT fra divisionen v/Dorthe & Mathias
Dorthe og Mathias mødte frem fra Divisionen.
I divisionen sker der pt. ikke så meget, divisionen står lige nu for sus arr., kurser i blåt medlem
Der er afsat en dag til at lave en brainstorming på hvad divisionen skal lave fremover.
Lena spørger om divisionen ikke kan hjælpe med at etablere et samarbejde mellem
grupperne, f.eks. i forbindelse med handlingsplaner.
Divisionen vil rigtig gerne være tovholder og vil gerne kontaktes med gode idéer.
Der afholdes formøde til korpsrådsmøde d. 27. okt. i Galten.
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9. Sankt Hans v/Nanna
Der var et overskud på kr. 2677,72. Det var et godt arr. og lederne ønsker at fortsætte med
dette, da det både er hyggeligt og giver en god omtale.
Der efterlyses igen feedback når der sendes mails ud, hvor der forventes svar.
Nanna tager gerne posten som tovholder igen næste år, Lone J og John vil gerne hjælpe.
10. Banko v/Lena
Da forældre opbakning på Banko er ikke eksisterende, spørges onsdags holdet om de vil stå
for dette arrangement. Alternativet er at banko ikke afholdes i fremtiden.
11. Spejdernes lejr 2012 v/Thomas
12. Forslag om rettelse til retningslinjerne v/Lone J.
Lone stiller spørgsmål til om der burde indføres andre regler i forbindelse med jubilæum. Så
der er et spejder jubilæum, og et leder jubilæum, dette gælder for 25 år som leder i Hørning
gruppe, taksten er kr. 1000,13. Evt.
Bålsted, Hylke savværk er kontaktet, det vil koste ca. kr. 6000,- at få det repareret. DDS
Hørning har en selvrisiko på ca. kr. 4000,Rep. Af tag, vil koste kr. 6000,- og dette skal laves inden vinter. John tager kontakt for at få
begge punkter lavet.
John spørger til fremtidigt samarbejde med Letland spejderne. Letterne ønsker et fremtidigt
samarbejde med DDS Hørning. Der arbejdes på at troppen kan komme på faste udlandsture.
Dette tages på næste styrelsesmøde.
Der skal findes en dato til grupperådsmøde 2012. Datoen bliver d. 28/02-2012
Der skal ikke længere stå kasser på køkkenbordet.
Der trænger gevaldigt til en arbejdsdag. Thomas tager med på ledermøde om en ny
vedligeholdes ansvarlig, da Palle er stoppet.
Der efterlyses A4 kuverter, kender man nogle der skal af med kuverter så modtages de gerne
Næste møde afholdes d. 11. okt. Kl. 19.00

