
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
tirsdag den 18. juni 2013 kl. 19.30 – 21.30, Spejderhytten. 

 
Hørning d. 13. juni 2013 

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

(minutter) 

1 Referent og ordstyrer - - BSF  5/5 

2 Referat sidste møde - Noter i dropbox under ’referater’ BSF 5/10 

3 Forslag til regler om 
kanosejlads 

Beslutning Poul Halling forventes at deltage og indleder med 5 min. 
orientering 
Derefter er der 10 minutter til kommentarer og 
godkendelse/beslutning.  
Der er bilag i dropbox til mødet med forslag til regler for 
kanosejlads – alle bedes have læst disse så vi kan 
godkende/beslutte dem for gruppen på selve mødet 

Søkyndig 15/25 
minutter 

4 Udbyhøj Drøftelse Jf. ref af sidste møde så ville udbyhøjudvalget gerne deltage. 
Jens’ kommentar pr. mail til punktet: 
Hvad angår udbyhøj hytten, så var jeg med Knud Erik oppe 
og se hytten i min sidste hjemme periode. Jeg har før 
redegjort for hvad jeg mener om hytten, og jeg har ikke 
ændret mening. Jeg er nervøs for at hytten kan udvikle sig til 
en økonomisk tikkende bombe for os, idet den ikke generere 
indtægter, men kun udgifter. Endvidere forekommer det mig 
at den trænger til en kærlig hånd, og det er her jeg er nervøs 
for at udgifterne kan risikere at løbe fra os og ende i noget 
uoverskueligt. Så hvad enten vi skal beholde den eller 
afhænde den, så er vi nød til at gøre noget ved den snarrest! 
Venter vi for længe, så tror jeg at vi risikere at det går galt for 
os! 
 

Udbyhøj-
gruppen 
(Lone?) 

20/45 

5 NYT fra… Orientering Gruppeleder (Grenene og hovedpunkter fra 
gruppeledermøder) 

GL + BSML 
+ GK + BSF 

10/55 



Kasserer 
Formand 

6 Endelig konstituering  Orientering/dr
øftelse 

Gennemgang af den endelige konstituering. 
Overblik over terminer (hvem sidder hvilke perioder) 

BSF 10/1.05 

7 Ledersituation Orientering Opdatering på ledersituationen GL 10/1.15 

8 Udvalg/opgaver Drøftelse Overblik over vore udvalg og hvem der sidder i dem 
(skt. Hans, banko, pr/info/web, lederrekruttering…) 
Ny ansvarlig på Thomas’ tidligere opgaver (kanoudlejning, 
trailerudlejning, vedligeholdelsesansvarlig) 
Under punktet også: Status på Skt. Hans og nedsættelse af 
arbejdsgruppe ”Nytårskur” 

BSF 15/1.30 

9 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 

 
Anden orientering/fremtidige punkter: 

• Referat fra divisionsrådsmødet ligger i dropbox-mappe med denne dagsorden. 

• Udviklingsplan: Gruppen har ikke holdt møde i perioden fra sidste bestyrelsesmøde og frem til dette. Der aftales nyt 
møde. 

• Kursuspolitik: Ligger i forlængelse af udviklingsplan. 

• Hjemmeside: Kurt har ikke fået kontaktet og overdraget opgaven fra Thomas endnu. Det kommer til at ske efter 
sommerferien. Kurt vil stadig gerne påtage sig opgaven med at opdatere siden.  

 

Selve mødet slutter kl. 21.00. 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.  

 

Næste mødedato: Jeg laver en doodle og sender den ud. 
 
 



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 


