
Bestyrelsens beretning 2018 
 

Bestyrelsen har i 2018 bl.a. beskæftiget sig med følgende: 

Der har i 2018 været foretaget gennemgang af gruppens forsikringer. Disse er opdateret, så gruppen er 
dækket i det nødvendige omfang. Der er tegnet en ny løsøreforsikring, som har overflødiggjort 
kaskoforsikringen på trailere, hvorfor denne kaskoforsikring er opsagt. 

Der er tegnet nyt Falck-abonnement gennem korpset. Med det nye abonnement har vi fået nye 
førstehjælpskasser, brandtæpper og brandslukkere. Abonnementet indeholder ligeledes den lovpligtige 
service af brandmateriale og pulverslukkere. 

Gruppen har i slutningen 2018 / starten af 2019 fået ny hjemmeside. Den er udarbejdet af en 
forældrerepræsentant i bestyrelsen – Martin – som ligeledes er webansvarlig i gruppen. Martin har lavet et 
stort stykke arbejde for at få den nye hjemmeside op at køre til tiden, og den er tilgængelig på den 
sædvanlige adresse. 

Vedligehold af hegnet i skoven mod banen har været diskuteret. Hegnet er i foråret 2018 repareret af 
lederne, og hegnet tilses løbende og mindst hvert halve år af lederne. 

Der arbejdes med vedligehold af gruppens trailere. I øjeblikket gøres overvejelser omkring gruppens behov 
hvad angår antal trailere, størrelsen på disse mv. De nuværende trailere serviceres hos Trailer-Forum efter 
behov. 

Rusmiddelpolitik - det er præciseret, at rusmiddelpolitikken - uanset ordlyd - selvfølgelig omfatter al slags 
tobak, alkohol og andre euforiserende stoffer. Der henstilles i øvrigt til, at der ikke ryges ved hytten eller på 
det område, hvor Hørning DDS’ spejderarbejde foregår.   

GDPR – bestyrelsen har ad flere omgange diskuteret den nye persondataforordning. Herom kan det oplyses, 
at de oplysninger, som gruppen opbevarer vedr. medlemmer, er identiske med de oplysninger, som forældre 
afgiver ved indmeldelse af deres barn i gruppen. Oplysningerne ligger i medlemssystemet ’Medlemsservice’, 
hvor man til enhver tid kan logge ind og se de oplysninger, som gruppen opbevarer. Medlemsoplysningerne 
i ’Medlemsservice’ er tilgængelige alene for de personer, som har brug for at kunne tilgå disse info – dvs. 
mikroledere kan se info om børn indmeldt i mikrogrenen – men ikke de øvrige medlemmer. 

I det omfang ledere opbevarer kopi af indmeldelsesblanketten, så sørger den pågældende leder for, at 
oplysningerne opbevares sikkert og uden at andre har mulighed for at tilgå oplysningerne.  

Såfremt forældre eller medlemmer har spørgsmål i relation til de oplysninger, som gruppen opbevarer 
vedrørende deres børn eller dem selv, da opfordres de pågældende til at kontakte enten deres grenleder, 
formand eller kasserer. 

Bestyrelsen kan altid kontaktes, såfremt der måtte være spørgsmål, som vedrører gruppens drift og 
overordnede forhold. 

På bestyrelsens vegne, 

Mette Hedegaard Christiansen 


