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Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning, tirsdag d. 11. oktober. 2011 kl. 19:15 
  
Deltagere: Lena, Nanna, Inger, Dorthe, Kurt, John, Lone S, Poul. 
Afbud fra:  Claus, Lone J, Thomas 
Ikke fremmødt: Lars Ole 
  
 
1. Valg af referent og ordstyrer  
 Lone S. er referent. Alle er ordstyrer 
 
2. Kommentar til dagsordenen  
 Godkendt  
 
3. Godkendelse af referat fra sidste gang.  

 Kanoreglerne, Er de sendt? 

 Lena ønsker IKKE at man skal bruge en masse tid på at rykke for svar. Meld tilbage på de 
forespørgsler der kommer. 

 Der er kommet info på skoleintra på bakkeskolen om, BLÅ Spejder – er det noget for dig. 

 John havde nogen rettelser til retningslinierne, disse skulle sendes til Lena, men de er ikke 
kommet. John sender dem til Lena. 

 Vi fik et mindre tilskud til SKT. Hans. 

 Bålsted. Er bestilt ved Hylke savværk, men ikke lavet endnu.  
 

4. NYT fra formanden v/Lena  

 Divisionschefen har godkendt gruppeindberetningen. Denne er nu sendt videre til korpskontoret til 
godkendelse der.  

 Børneattester er i gang med at blive indhentet på alle over 14 år og som ikke er blevet indhentet pr. 
2011. Har fået lavet 23, men der mangler at få 15 stk. retur. 

 Græsslåning er nu overtaget af Lone S. Der har været taget kontakt til Claus. 

 Der er nyt om den forældre folder vi har sat i gang, Den er nu blevet bestilt og er færdig i går og 
skal bare afhentes. 

 PR hos Team Hørning. Nanna blev tilmeldt.  

 Udmeldelse fra bestyrelsen. Pernille. 

 Retningslinjerne er rettet, men mangler info fra John. 
 
5. NYT fra kassereren v/John  

 Der mangler lidt at betale kontingent, men ikke noget voldsomt.  

 Vi har ikke fået alt lokaletilskud som planlagt, pga. lidt aflyste lejre og billigere ture. Så skal betale 
22.000 kr. tilbage til kommunen. 

 Ture og lejre generelt giver samlet et overskud på 2800 kr. Så det løbet rundt med ”gratis” turene 
betalt i kontingentet. 

 Lodsedler er alle afregnet. Der er solgt 936 stk. ud af 1000 stk. bestilt. 

 Vi har søgt til kursus og arrangement tilskud. Vi har fået 2000 kr. til arrangementer. 

 Spejderarbejds-kontoen, er lidt stor, men John forventer, at der bliver købt det som der er behov 
for. Denne konto indeholder, møder, materialer mm. 

 Tørklæder og mærker er steget lidt, men fint i takt med at vi bliver flere og flere spejdere.  

 Lederudgifter kommer også lidt over, da lederne skal på ledertur. 

 Gaver er steget rigtig meget. Pga. mange jubilæumer og personer som er stoppet i gruppen. 

 Rengøringsposten er kun på 125 kr. Der er taget en del rengøringseffekter fra loppetorvet med til 
hytten, så der bliver ikke købt så meget. 

 Nyanskaffelser indeholder, klatreseler, elastikker mm. 

 Udgifterne til materiel drift er steget voldsomt. Herunder ligger trailerne, som er en stor del af 
posten. 
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 John ønsker et udvalg, som skal sætte sig sammen og lave et budget. John og Thomas sidder pt. I 
udvalget. 

 Der er ønske om, at Nanna og Lone S. også kan købe på konto i 10/4 i Hørning. John sørger for 
dette 

 John sørger for at skifte ruden i havedøren som har fået et stenslag. 
  
6. NYT fra gruppeleder v/Thomas  

 6 ledere deltog i Blåt medlemskursus som divisionen arrangere. 

 Vi mangler en køkkenchef til julelejren 

 2 ledere deltog i frivillighedsdagen (Nanna og Dorthe) 

 5 ledere deltog i planlægningsmøde for 2012 lejren i Ry 

 Der er gravet dræn render, gravet ledning ned til brændeskuret og lavet kano parkering. 

 Der har været arbejdsdag i spejderhytten 

 Der har været deltagelse fra Hørning Gruppe til MUS-løbet i Skanderborg, hvor vi fik 1 og 3 
pladsen. 

 
7. NYT fra grenene v/Lederne  

 Mikro: 13 stk. Været på ”smølfe” lejr i weekenden på Tudsdam. 

 Mini: 33 stk. Har haft hjælp af 4 forældre til et spejdermøde. Lejr i slutningen af oktober på 
borgmestergården. 

 Junior: 19 stk. Lejr i slutningen af oktober i Edslev hytten. Prøvet med ”eget” møde for spejderne. 

 Trop:16 stk. Lejr i weekenden i Knasten. 

 Klanen: 16 stk. Mange passive. 25. oktober mødes dem som vil arrangere natløb på julelejren. 
  
8. Ansøgning om telte v/Thomas 

 Dette er vedtaget. John søger ”friluftrådet” og kommunen om tilskud. 
 
9. Ansøgning om tilskud til sommerlejr 2012 v/Thomas  

 Forslaget et nedstemt. Derimod er det besluttet, at hytterefusionen dækker ledernes udgift som 
normalt.  

 Derimod giver gruppen et tilskud til hver spejder, så prisen bliver 1500 kr. pr. spejder som deltager 
på lejren. Der gives forholdsmæssig refusion til deltagere på halv lejr. 
 

10. Førstehjælp v/Lone S.  

 Det tilbydes gratis til alle ledere. Derefter tilbydes det for en egenbetaling på ca. 350 kr. til 
styrelsen, mfl. med relation til gruppen. 

 Lone vælger en dato. 
  
11. Vedligeholdelses ansvarlig v/Lena 

 Palle er stoppet, så der mangler en til dette, Thomas og ledergruppen står for dette fremover.  
 
12. Fast tur til troppen v/Thomas  

 Kommer på dagsordenen til næste møde. 
 
13. Shelter v/Lena  

 Lone S. og John prøver at gå videre med dette. 
 
14. Evt.  

 Nanna er tilmeldt korpsrådsmødet, og har valgt at høre et foredrag om PR i spejderregi.  

 Kurt foreslår at der findes nogle personer, der kan sidde sig ned og skaffe penge til gruppen. Lena 
og Thomas, har snakket om et forslag med at afholde team building kursus, som kunne tjene 
penge til gruppen. Evt. sende mail til forældrene om der er nogen af dem, som har nogle ideer til at 
tjene penge. 
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 Lena har snakket med Mille og Palle. Palles kort til Spejdersport er blevet væk. De har lovet at 
komme og aflevere nøgler mm til Lena. De vil meget gerne komme og hjælpe til møderne hvis vi 
har brug for det. 

 Onsdagsholdet har styr på bankospillet. Alle grene skal selv sørge for at sende indbydelsen ud til 
alle spejdere inden efterårsferien. Der må ikke sendes ud på skrift, hvilke sponsorere vi har haft til 
bankospillet.  Dette er et krav fra Team Hørning. Så vi må gerne takke hver enkelt, men må ikke 
skrive i brevet hvilke andre sponsere der har været. Så vi nøjes med at nævne dem til bankospillet. 

 Er man med som hjælper på julelejren koster dette 150 kr. Dette gælder seniorer og hjælpere som 
ikke har en lederfunktion. 
 
 

 Næste møde er tirsdag d. 10. januar 2012 
 
 
 
 
Således opfattet af: 
Lone E. Svenstrup 


