Referat fra bestyrelsesmøde d. 4/9/12
Fremmødet: Lars Ole, John, Søren, Lone S., Dorthe, Michael, Flemming, Jens, Johhny, Lone J. Kurt
Afbud: Nicole, Poul H., Nanna.

Thomas valgt til ref., Lone J valgt til ordstyre
John kommenterede at der stadig ikke var afklaring på lodsedler fra korpset. Thomas kontakter korpset.
Nyt fra formanden
Formanden takkede på spejdernes vegne for en god 2012 lejr
Nyt fra Kasser.
Alle konto ser fornuftige ud, der er faktisk kontoer der er langt ”bagud” dette er jo positivt.
Tilskuddet fra Team Hørning ser godt ud, det er ikke nedsat som planlagt fra Team Hørning.
Regnskabet fra 2012 er ikke afsluttet, der kan godt gå nogle mdr. inden dette er på plads.
Bestyrelsen har valgt at tilbage betale Maj kr. 1000,- da hun i god tid meldte fra til 2012 og det lykkedes os
at besætte pladsen til en anden.
Tur/lejr regnskabet ser pt. Ok ud, men det er svært at gøre op når året ikke er færdig endnu.
Nyt fra gruppeleder
2012 godt overstået. Vi endte med at være 53 spejdere, 14 voksne og 1 spædbarn.
Har kun hørt positivt fra de 50 spejdere der var med.
Vi købte 2 stjernetelte på lejeren, og har siden også fået 3 trækvogne.
I disse dage besluttes det hvor mange redningsveste vi kan få.

I sommerens løb har jeg modtaget ca. 8-10 mails fra nye der ønsker at starte. Rigtig positivt.
Lars Ole og Brian er startet som ledere, så vi nu er oppe på 14 ledere incl. Niklas
Junior kunne godt bruge 1 mere.
Lederne har aftalt en arbejdsdag i hytten, da vi er ved at løbe tør for brænde, så der skal ryddes op i
skovbunden.

Lederne tager på ledertur i sommerhus i den sidste weekend i okt.
Spejderne ønsker sig 3 tunnel telte fra 55Nord inden foråret, hvornår er ansøgnings fristen.
Lederne ønsker at invitere L etterne herover til sommer, og vil derfor hører om gruppen vil give tilskud til et
sådan arr.
Det tænkes at Letterne ankommer en torsdag/fredag og der herefter vil være lejr fra lørdag – lørdag
sammen med junior/trop. De første 3-4 dage med Base i Hørning, resten på Lejr.

Der er kommet kursus der hedder Plan 0, som er for 2 års junior og 1 års trops spejdere. Dette
mener vi ikke skal være et tilbud i Hørning, da vi ikke ønsker at sende børn på 13 år alene af sted.
Lederne ønsker ikke at lave arr. i ferie perioder for kommunen
Der er leder arr. d. 8. nov. Bestyrelses medlemmer er også velkomne.
Michael står for tilmelding til ”Kom og hør”, så send mail til ham.
Nyt fra Grenene
•
•
•
•
•

Mikro: der er kommet en del nye, så det ser positivt ud. Henrik fortsætter som leder.
Mini: 28 spejdere, der er kommet 4 nye spejdere.
Junior: Lars Ole er startet, og de er omkring 30 spejdere, her af 4 nye. Det går stille og roligt. Der
planlægges en lejr engang i okt.
Trop: Der er kommet 2 udmeldelser, og 1 indmeldelse. Der er nu 26 i alt. Der tages på tur til
Bjørnebo midt i sep.
Senior: Tove og Søren har påtaget sig opgaven at sparke gang i klanen. Der er nu 2 aktive i klanen.
De skal stå for natløbet på julelejr, med hjælp fra de ældste trops spejdere.

Promotionpenge
•

Promotion pengene bruges i år til at gruppelederen må indkøbe julegaver til de 15 ledere der har
med spejderne at gøre.

Annoncering
Vi har ikke været med i ”Team Hørning” bladet i år. Dette skyldes nok at den er faldet
mellem 2 stole. I fremtiden er det PR udvalget der står for dette.
John undersøger hvordan vi kommer i HIF folderen
Hvad er formålet med forældre ved bestyrelsesmøder
Punktet udgår
Udviklingsplan
Søren og Thomas har lavet et udkast til en udviklingsplan.

Der laves en udviklings aften d. 23. okt. Kl. 19.30 – 21.30. Der inviteres bestyrelse, ledere,
gammel patrulje, onsdagshold, senior, troppen.
Der skal senere laves et spørgeskema til forældrene.
Evt.
John, der afholdes banko d. 6. nov. På Højboskolen.
Johnny spørger efter kursus til de nye ledere. Dette vil de blive tilbuddet når de kommer
Michael tager ”jobbet” med at uddele blade til de passive medlemmer.
Thomas snakker med mosen ang. Hegn ud mod jernbanen.
John undersøger om vi betaler for de skraldespande vi har.

Næste bestyrelsesmøde er d. 13. nov. Kl. 19.30

