
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
tirsdag d. 29. maj kl.19.15 i spejderhytten. 

 
 
 

Hørning d. 29/5 2012 

Referat: 
  
Afbud: Poul Halling, Søren.  

 
1. Valg af referent og ordstyrer 

1. Lone J valgt som ordstyre 
2. Thomas valgt til referent 

 

2. Kommentar til dagsordenen 
1. Ingen kommentarer 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste gang 
 

1. John stiller spørgsmål til antal lodsedler der er indkøbt. Thomas retter til det korrekte antal. Der 
er i alt indkøbt 1400 stk.(100 til mikro, 800 til mini & 500 til Junior) 

2. Dan spørger hvad han specifikt skal gøre ved udbringning af blade til passive medlemmer. 
1. John laver liste over passive medlemmer, Thomas sender liste over hvilke blade de skal 

modtage. 
 

4. NYT fra formanden v/Johnny 

 
1. Ulla har været til BUS møde. Der vil blive opkrævet kontingent på kr. 200,- pr. gruppe. 
2. BUS arbejder på at lave en ”Grej” bank, så foreninger kan låne grej af hinanden 
3. HIF holder 100 års jubilæum onsdag d. 6. juni, der er reception, Johnny og Nanna deltager. 
4. Nanna og Thomas sørger for økse og gravering som gave til HIF. 
5. Arbejdsdagen skal næste gang kommunikeres bredere ud, og i god tid. Det foreslås at der laves 

faste arbejdsdage. Og at arbejdsdage kommer i kalenderen på hjemmesiden. 
 

5. NYT fra kassereren v/John 
1. De fleste poster passer her efter det første halve år.  
2. Der mangler afregning fra lodsedler, dette skal bringes i orden hurtigst muligt. 
3. Ture og lejr regnskabet ser ud til at passe igen. 
4. Der er 8 der stadig mangler at betale til 2012 
5. Der er 2 der mangler at betale kontingent. 

  

6. NYT fra gruppeleder v/Thomas 
1. Arbejdsdag er afholdt sammen med Klan 23+. Der er fjernet rafter i træerne, der er fældet 2 

træer omkring bålhytten, og der er påbegyndt nye huggepladser. Der mangler stadig at blive 
flækket træ fra de 2 træer. 

2. 2012, der er 66 deltagere. Vi er blevet flyttet til et nyt område lidt længere væk fra aktiviteterne. 
Der skulle gerne være styr på busserne, der er dog ikke kommet en bekræftelse fra Centrum 
turist 

3. Vi har haft kanoerne lånt ud til en motor cykelklub fra Holland, dette gik rigtig godt. 
 

7. NYT fra grenene v/Lederne 
1. Mikro, der startede en spejder i dag, og har allerede tilmeldt sig 2012. Det går godt, og har haft 

en godt Mikro Divi her ved hytten. Der har været Mikro/Mini lejr, og dette gik rigtig godt. Der er 5 
mikro med på 2012 

2. Mini: Der har været en del forældrehjælp, da Thomas har været en del ude og rejse. Der er 20 
der skal med på 2012. 



3. Junior: 22 spejdere, har været på telt tur i april, og det var lidt koldt. De har været ude og klatre i 
træer ved hjælp fra Sejs gruppe som har alt udstyr. 10 skal med på 2012.  

4. Trop, de har været på Indeba kursus i Pinsen. 12 deltager på 2012 
5. Klan 23 er begyndt på huggepladser. 
6. Gammelpatruljen har været i Udbyhøj og ordne lidt køkken. 
7. Onsdagsholdet er begyndt at male hytten, og har opsat opslagstavle ved døren. Onsdags holdet 

bygger gammelmands ild til Sankt Hans 
 

8. Forældrehjælp v/John 
1. John ønsker at forældrehjælp bliver sat mere i system, så man for bredt hjælpen ud til mange 

flere end ledere og bestyrelse. Michael laver en mail omkring forældre hjælp, som sendes ud til 
alle forældre.  
 

9. Udbyhøj Hytten – udlejning v/Johnny 
 

1. Knud Erik redegør for hvorfor udlejningssedlen er delt ud til alle spejdere. Hytte reglerne er 
ændret så der nu er mulighed for at alle kan leje hytten, hvor det før kun var spejdere. 

2. Det foreslås at Knud Erik viser hytten frem til dem der har lyst, så man kan se området. 
3. Hørning Gruppes bestyrelse har ikke indflydelse på udlejnings priser og andet omkring hytten, 

dette bestemmes af Udbyhøj hyttens bestyrelse. 
 

10. Bålhytten vedligehold for fremtiden v/Johnny 
1. Johnny forslår at der kunne være et par bestyrelses medlemmer og et par forældre der står for 

den fremtidige vedligeholdelse af bålhytten.  
2. John fortalte at taget er renoveret, dog er der stadig et par huller som skal lukkes. Taget er malet 

indvendigt. Bålhytten skal renses ned og derefter oliebehandles, da den ellers vil rådne op. Der 
mangler stadig afklaring på betalingen og reparation af de reparationer der ikke er i orden, og 
der ventes på en reaktion fra Hylke Savværk. John kontakter Hylke Savværk igen. 
 

11. Skt. Hans v/ Nanna 
1. Der har været et møde med Borgerforeningen, der er lavet ”udvalg” der står for indkøb, 

annonce, samt indbydelse. Der bliver sendt seddel ud til forældrene omkring hjælp. Indbydelse 
bliver delt ud til børnehaver, butikker osv. Team Hørnings sponsorer bliver inviteret til Sankt Hans 
 

12. Indsamling www.betternow.dk v/John  
1. Det opfordres til at man melder sig sammen med Lone S. til at stå for indsamlinger generelt. 

Lone S ønsker helst ikke at stå for fundraising, men vil gerne hjælpe med dette hvis det ønskes 
af en ny tovholder. 

2. Betternow, ser ikke ud til at give det store økonomisk, men skal selvfølgelig undersøges 
nærmere. 

 

13. Ledersituationen v/Johnny 
1. Johnny spørger til leder situationen efter sommer ferien. Nanna holder ”orlov” i et år. Henrik og 

Åge stopper begge efter sommerferien. 
2. Der skal findes et par nye ledere, så der kan komme i balance mellem spejdere og ledere.  
3. Lederne melder tilbage efter ledermødet på mandag d. 4. juni. med et ”opråb” 

 
 

EVT. 
Thomas og Søren har holdt møde omkring oplæg til handlingsplanen. Søren sender dette 
oplæg til bestyrelsen 
 

 
 
Således opfattet 
/Thomas 

 
  
 
 
 

http://www.betternow.dk/

