
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
tirsdag d. 15. januar kl. 19.30 i spejderhytten. 

 
 
 
 
 

Hørning d 15. januar 2013 
 
 

Referat: 
Fremmødt: Dorthe, Lone S., Johnny, John, Thomas, Kurt, Flemming 
Afbud: Søren, Michael, Lone J, Poul, Jens, Nicole, Nanna 
Ikke fremmødt: Lars Ole 

 
 

1. Valg af referent og ordstyrer  
a. Thomas Valgt til ref. og ordstyre 

2. Godkendelse af referat fra sidste gang (punktet udgår, da der ikke foreligger 

noget referat) 

 

3. NYT fra formanden v/Johnny  

 

a. Johnny ønsker ikke at sidde som formand eller i bestyrelsen længere, da han 
mangler interesse og lyst til at sidde i en bestyrelse, hvor han ikke kan bidrage 
med noget. Han vælger derfor at stoppe d.d. og sender en besked til korpset og 
resten af bestyrelsen senere. Johnny valgte at gå hjem efter dette punkt. Dette 
sætter gruppen under pres, da der skal være en formand. 

 

 

4. NYT fra kassereren v/John  

a. Der mangler stadig en regning på bussen fra julelejeren. Vi sætter pengene til 
side. 

b. Vi skal betale kr. 11.500,- tilbage til kommunen da vi ikke har brugt så mange 
penge på ture/lejr som budgetteret. 

c. Det ser ud som om vi kommer ud af 2012 med et overskud på kr. 70.000,- Dette 
skyldes stor tilgang af spejdere, større tilskud fra kommunen og ikke mindst at vi 
har sparet rigtig meget i forhold til budget. 

 

5. NYT fra gruppeleder v/Thomas  

a. Thomas har valgt ikke at genopstille som Gruppe leder, da han føler at han 
bruger alt for meget tid i forhold til det han får igen. Punktet har været oppe på 
ledermødet, og ingen ledere har valgt at opstille som Gruppe leder. Dette sætter 
også gruppen under pres, da der skal være en gruppeleder.  

 

6. NYT fra grenene v/Lederne  

Mikro: Der er 13, og 2 på prøve.  
Mini: Der er 32, alle møder stort set op. Der har lige været 2 udmeldelser.  

Junior: Der er 24, 1 har lige udmeldt sig og har fået 1 ny. Der påtænkes at tage til Bornholm på 

Centerlejr til sommer.  



Trop: Der er 27. Alle møder stort set op. Der er 5 4-års trops spejdere der begynder som seniorer 

fra jan. Der er ikke planlagt tropstur i foråret, men den skal nok blive afholdt. Der mangler 

ledere til Tropsdivi i April, da Søren og Tove skal til bryllup.  

 

7. Team Hørning v/Thomas 

a. Der afholdes møder omkring Team Hørnings fremtid. Der skal inden 1 marts laves 
nye retnings linjer og vedtægter. Thomas deltager på disse møder, og Flemming 
deltager i det omfang han kan. 

 

8. Grupperådsmødet Hvem er på valg – og hvem genopstiller? v/Thomas 

a. Dette punkt udgår. Vi skal have et overblik over dette ASAP. 

 

 

9. Ledersituation v/Thomas 

 

Vi er efter sommerferien kun 11 voksne til ca. 100 børn i alderen 6-16 år. Dette er 
langt fra nok, og gør at ledere er meget presset. Der er indrykket annonce på 
frivilligjob, dog uden henvendelser. 

 

EVT. 

Der indkaldes til ekstra ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 27. januar kl. 9.30 

Thomas står for morgenmad. 

 

 

Nytårs kur d. 2-3. feb. I Kollen 

 

Vi mødes kl. 11.30 til indkvartering 

Medbragt Frokost kl. 12.00 

Turnering og hygge kl. 13.00 

Borddækning kl. 17.30 

Mad kl. 18.00 

Hygge 

 

Ledere, bestyrelse, onsdag, gammel, senior, påhæng. 

 

 

HUSK AT LAVE NY MAIL ADRESSE FOR FORMAND 

 

 

 

 

 

 

 

 


