
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
torsdag den 11. april 2013 kl. 20.00 – 21.30, Bjertrupvej 11 (hjemme hos Michael). 

(næste mødedato: reservér 6. juni) 
 

Hørning d. 6 april 2013 

Dagsorden (udkast):  
Nr. Overskrift Behandling* Kommentar Ansvarlig Tid 

(minutter) 

1 Referent og ordstyrer - - BSF  5/5 

2 Referat sidste møde - Noter i dropbox i mappen ’referater’ 
 

BSF 5/10 

3 NYT fra… Orientering Korte orienteringer fra: 

• Gruppeleder 

• Grenene 

• Kasserer 

• Formand 
 
Mere omfattende orienteringspunkter meldes ind som 
separate punkter til dagsordenen (så vi kan sætte tid af) 
og/eller sendes ud pr. mail på inden bestyrelsesmøder. 
 

GL + BSML 
+ GK + BSF 

10/20 

4 Konstituering Beslutning Jf. grupperådsmødets beslutning, så skal vi på sigt ned på 6 
medlemmer af bestyrelsen + 2 unge under 24. Gruppeleder, 
kasserer og formand er obligatoriske medlemmer af 
bestyrelsen. Jf. også pkt. 9 
 
Alle bedes inden bestyrelsemødet gøre sig nogle 
overvejelser om, hvorvidt man vil sidde i bestyrelsen 
og/eller i arbejdsgruppe(r)** 
 

BSF + alle 20/40 

5+ Udviklingsplan Drøftelse/ 
beslutning? 

Udkast(?) til udviklingsplan ligger i mappe på dropbox. 
Bestyrelsen prioriterer punkterne i det foreliggende materiale 

GL 15/55 



og fastlægger processen for færdiggørelse af udviklingsplan.  
 

6 Ledersituation Drøftelse Respons på  
Plakater  -  
500 flyers –  
4 annoncer i aviser (interne kandidater) 
 

GL 15/1.10 

7+ Sommerlejr (ansøgning) Beslutning Bilag: Ansøgning/budget. Der indstilles til beslutning om at 
dække underskud i forbindelse med junior-gruppens 
deltagelse i sommerlejr på Bornholm. Underskud skal i givet 
fald dækkes af midlerne i loppe-puljen. 
 

GL/BSF 5/1.15 

8+ Divisionsrådsmøde Drøftelse Bilag i dropbox i mappen med dagsorden til dette møde 
 

BSF 5/1.20 

9 Udvalg Drøftelse Overblik over vore udvalg og hvem der sidder i dem 
(skt. Hans, banko, pr/info/web, lederrekruttering…) – jf. pkt. 4 
også. 
 

BSF 10/1.30 

      
10 Evt. Orientering   ?/1.30+? 
* Behandling: Kan være Afstemning, godkendelse, orientering, drøftelse (skriftligt/mundtligt oplæg fra ansvarlig, besluttende (kræver oplæg, oversigt over alternativer inden 
mødet) 
** Inden mødet vil jeg gerne have en tilbagemelding fra jer hver især vedr. hvad I ønsker jeres rolle fremadrettet skal være bestyrelse og/eller arbejdsgruppe 
+ Bilag til punktet i mappen i dropbox 

 
Selve mødet slutter kl. 21.30. Derefter vil der være 30 minutters ”kaffeklub”. Tiden efter mødet kan bruges til at 
arbejdsgrupperne kan udveksle/indhente/drøfte ideer, tiltag m.m., at der kan udveksles div. historier, at der kan hygges i 
almindelighed, osv.  

 

Da vi holder mødet hjemme hos mig, bliver det kun til 30 minutter denne gang. Men jeg forestiller mig at denne struktur 
kan videreføres og når vi er i spejderhytten er der jo ikke som sådan nogen tidsbegrænsning på denne sidste - mere 
uformelle - del af mødet. 

 



Forslag til punkter på fremtidige møder: 

▪ Nytårskur - alternativt arrangement - ideer + beslutning om at arrangementet skal fornys 

▪ Kursuspolitik 

 

Næste mødedato: Iflg. De medlemmer der har ”doodlet” er der (næsten) frit valg mellem de tre datoer. Derfor bedes I 
allerede nu sætte kryds i kalenderen og reservere den 6. juni til næste møde i bestyrelsen. 
 
 
Evt. afbud skal meddeles til Michael i god tid før mødet – på 2511 6607 (evt. pr. sms) eller mail: 
mvrasmussen@hotmail.com 
 
 
 
Mange spejderhilsner og på gensyn  
 
Michael Viby Rasmussen 
 
Forkortelser: 
Bestyrelsesformand BSF 
Gruppekasserer GK 
Bestyrelsesmedlem BSM 
Ung i bestyrelsen BSMU 
Leder i bestyrelsen BSML 
Søkyndigt medlem SØK 
Korpsrådsmedlem/-ung KRMB/KRMU 
Gruppeleder GL 
Gruppeassistent GA 


