
Referat bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
tirsdag d. 3. april kl. 19.00 i spejderhytten. 

 
Hørning d. 3.april 2012 

 
Deltagere: John, Flemming, Jens, Dan, Lone S., Søren, Dorthe, Poul H. Lone J., Nicole, 
Michael, Thomas. 
 
Afbud: Lars Ole, Kurt, Nanna 

 
1. Valg af referent og ordstyrer 

Lone J er ordstyre, Thomas er valgt til referent. 
 

2. Kommentar til dagsordenen 
a. Ingen kommentarer 

 
3. Godkendelse af referat fra sidste gang 

a. Referatet af grupperådsmødet er godkendt af formand og ordstyrer . Dog 
blev det bemærket, at den vedtagne ændring i kontingentsats ikke fremgår af 
referatet (Sandalklanen: 1000 kr. årligt inkl. 1 weekendtur efter gruppens valg 
- ledere/assistenter dog 275 kr.) 
 

4. NYT fra formanden v/Johnny 
a. Formand, kasser, og Ulla har været til BUS møde.  
b. Skanderborg Kommune spørger efter arrangementer i sommerferien. DDS 

Hørning har valgt ikke at tilbyde noget for kommunen i sommerferien, da vi 
er på 2012 lejr. 

 
5. NYT fra kassereren v/John 

a. Har været på BUS møde og fået frisket tilskudsreglerne op. 
b. Vi har fået kr. 107.209,- i tilskud fra kommunen for til år, dette er 

medlemstilskud og lokale tilskud for 2012, samt kursus tilskud for 2011. 
c. Der er sendt kontingent opkrævninger ud, der er kr. 3500,- i restance, så det 

er ikke så slemt. John rykker dem der skylder. 
d. Regnskab for ture & lejre er i budgettet sat til et underskud på kr. 1000,- Det 

forventes dog at det nok skal give overskud, da det ofte viser sig at det ikke 
er alle der deltager. 

e. De nye kontingentsatser blev gennemgået, og bliver sat ind i retningslinierne 
 

6. NYT fra gruppeleder v/Thomas 
a. 126 medlemmer 
b. Der afholdes Spejderdag d. 23. april 
c. Lodsedler bestilt 800 (iflg. budgettet er det 1200), solgt 

600 (1000?) - resten sælges i morgen på torvet 
d. 2012 Lejr, 66 deltagere, 4 køkkenhold, 1 ekstra leder, 

3 ”på egen lejr” 
e. Hjemmeside. Flere og flere anvender vores tilmeldings 

system. 
f. Der kunne godt laves nogle indlæg om gruppen, 

bestyrelsen osv. 
g. Jeg opretter en mailadresse der hedder 

bestyrelsen@ddshorning.dk  
h. Unge mennesker 

7. NYT fra grenene v/Lederne 

mailto:bestyrelsen@ddshorning.dk


Mikro: Der er 2 på prøve, så vi er oppe på 17 (Lone havde talt forkert - skal 
være 16) stk. 
Har været på teater tur og se Filuren, og skal på mikro/mini tur 
 
Mini: Vi er 40, og det går rigtig godt 
 
Junior: Vi er 22 spejdere og har lige taget færdigheds mærke. 
 
Trop: Vi er 16 spejdere fordelt i 3 patruljer. Vi er 3 ledere og arbejder med 
patrulje og trops møder 
 
Sanddal klanen: ingen aktive medlemmer. Det medlem der skal med på 2012 
lejren bliver koblet sammen med Sejs gruppen.  
 
23+: har lavet orden i brændeskuret og bygget ruminddeling og borde. 
 
Gammelpatruljen: De er 11 medlemmer. For tiden til at gå med hygge, og lidt 
spejder arbejde. 
 
Onsdagsholdet: Vi er ved at lave en opslags tavle som skal hænge ude på 
hytten. Der er også spredt filtersand på plænen, og lavet lys. 

 
8. Opgavefordeling blandt styrelses medlemmer/Johnny 

 
a. Sankt Hans, Nanna, John, Lone J. Nicole 
b. Udviklingsplan, Søren, Thomas,  
c. Vedligehold / Trailere, Thomas, Dan, Nicole, Poul - Nicole overtager 

kontakten til Skovteam Niels Ørrild vedr. bålhytten  
d. Team Hørning, Michael & Flemming. 
e. PR, Jens. 
f. Fundraising, Lone S. 

Onsdagsholdet er tovholder for Banko - forventer praktisk hjælp fra forældredelen af 
bestyrelsen samt andre 
Nicole forespurgte til fastelavnsarrangement el.lign - forældre meget velkomne til at 
tage initiativ 
 

9. Nytårs kur skal det være det samme (Kollen hytten) 
a. Vi reserverer Kollen hytten til 2.-3. februar 2013 og tænker på nye idéer så 

flere ønsker at deltage 
 

10. Lejr 2012 v/Thomas 
a. Der mangler at blive bestilt transport, og rafter. 
b. Ønsker nogle selv at kører til og fra lejeren, sker dette for egen regning. 

Gruppen sørger for bus transport for alle. 
John oplyste, at med den nuværende deltagelse vil bevillingen på op til 20 000 kr. 
blive fuldt udnyttet. 
Nicole undersøger muligheden for anden - og billigere - transport end den officielle. 
 
 

11. Rettelse for lån af trailer/Thomas 
 

a. Det vedtages at det fra nu af koster kr. 50,- pr. påbegyndt dag. 
 

12. Passive medlemmer skal de forsat modtage blade fra gruppen/Thomas 



 
a. Dan vælges i stedet til at udsende blade til passive medlemmer, så disse 

stadig modtager bladene. 
 

13. Evt. 
 Jens har lavet en beskrivelse omkring Udbyhøj hytten. 

Han har været forbi og kigget på omgivelserne og syntes det er synd at den 
ikke bliver brugt mere. 
 
Jens har snakket med en ejendomsmægler, som skyder på at hytten vil være 
omkring. kr. 500.000,- Grunden burde kunne indbringe kr. 200.000,-  
Det burde være muligt at hytten hviler i sig selv, så vi ikke får underskud på 
den. 
Dette har været diskuteret på et tidligere bestyrelsesmøde, og der er sat 2 år 
af til at få vendt økonomien i hytten. 
 
John opfordrer til at tænke over, hvordan vi kan få bedre struktur på 
forældrehjælp - punkt til næste møde. 
 
Troppen, har hængt sedler op der beskriver hvor der skal ryddes op. 
 
Inger ønsker at der kommer en ny udendørs vandhane 
 
Lone J informere om at der skal afholdes mikro divi d. 12. maj. her i Hørning 
hytten. Der er behov for ekstra hænder til at lave kaffe, skære kage, frokost 
osv. 
 
Næste bestyrelses møde bliver d. 29. maj. kl. 19.15 
 
Således opfattet 
/Thomas 
 
 
 

 
 


