
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
mandag d. 23. september kl. 19.00 i spejderhytten. 

 
Hørning d 6/10-2013 

 

Referat: 
Fremmødt: Nanna, Lone J., John, Flemming 
Afbud: Michael 
Ikke fremmødt: Jens 

 
 

1. Valg af referent og ordstyrer  
Flemming valgt til referent – ingen ordstyrer 

 

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

noget referat) 

 

3. Kort nyt fra formanden 

 

Formanden var ikke til stede ved mødet, så i stedet valgte de fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer at vende punktet omkring ”Udbyhøjhytten”.  

Her har lokal Ejendomsmægler under kæden ”Realmæglerne” vurderet, at 
hytten kan udbydes til salgspris på 250.000,-  

Vi ønsker i første omgang et tilbud fra anden ejendomsmægler. Dernæst 
indstiller vi til formand og udlejer Knud Erik Sørensen, at hytten sættes til salg – i 
overensstemmelse med det, som blev aftalt på seneste styrelsesmøde. Det er 
imidlertid vigtigt, at vi ved salg får dækket de omkostninger, som på aktuelt 
tidspunkt er knyttet til hytten. 

 

4. Kort nyt fra kassereren v/John 

Gennemgang af driftsregnskab viser blandt andet 

 

a. Der er stadig udestående i forhold til årets Sankt Hans Arrangement på ca. 
1000,- til skilte og toiletvogn. Vi forsøger at indhente beløb via Team Hørning – 
status ukendt. 

b. Med hensyn til Kursusudgifter ligger vi en del under det budgetterede. Vi vil 
fremadrettet fokusere på initiativer, der kan være med til at inspirere specielt 
vores trops- og klanspejdere til at deltage i kurser. Vi må tillige reklamere for de 
kurser, der kan have relevans for disse spejdergrupper. 

c. Bestyrelses- samt lederudgifter viser grønne tal. 

d. Så er der restancer i forhold til kontingentindbetalinger. I skrivende stund 
mangler der ca. 16 indbetalinger. 

 

5. NYT fra gruppeleder v/Nanna 

a. Der er et godt optag i spejdergruppen – og det uden at der bliver gjort den helt 
store reklame for spejderarbejdet. 

b. Mikrospejderne er i øjeblikket 2 ledere til 20 spejdere, hvilket er svært at få til at 
hænge sammen i praksis. Derfor tages der initiativ til at udsende 
afkrydsningsskema til forældregruppen, der så kan melde ind, hvornår de er i 
stand til at give hjælpende hånd. Og det ser ud til at kunne fungere. Der håbes 
naturligvis på lederaspiranter blandt forældregruppen og ønsket er lige nu og 
her, at der kan skaffes 2 nye mikroledere. 



c. Der afholdes grenture løbende hen over nærmeste fremtid. 

d. Der er et stort kursusudbud i forhold til seniorspejdere. Der planlægges med en 
orientering over for denne målgruppe i forbindelse med årets julelejr. 

e. Der vil blandt spejderlederne være fokus på at inspirere klanspejderne med 
hensyn til lejrture. 

f. Lederturen er arrangeret og den foregår på ”gåsefarmen”. Her skal julelejren 
blandt andet planlægges. 

 

6. Promotion penge fra Hummel/Team Hørning 

Promotionaftalen med Hummel ophører pr. 31/12 og vi har på denne konto ca. 
10.000,- til rådighed. Dette beløb holdes uden for regnskab. 

Der er indkøbt et antal fleecetrøjer til onsdagsholdet (8 stk) og det blev besluttet 
at også hyttemor skal have udleveret en trøje/jakke (softshell?) efter eget ønske. 
Så forventes det herudover, at også bestyrelsens medlemmer får udleveret 
trøje. 

 

7. Udvalgsliste 

John foretog en kort gennemgang af udvalgslisten, og umiddelbart er det 
følgende udvalg, der endnu ikke er besat: 

- Nytårskur 

- Lederrekruttering 

- Banko 

 

Og så skal der findes en ny ansvarlig for Sankt Hans udvalget, idet Nanna ikke 
længere ønsker at sidde på denne post. 

 

8. Leder Fleece 

Der er i budgettet kalkuleret med 500,- pr. leder fleece. 

 

9. Eventuelt 
 

a. Lone som er leder i Mosehuset (nabo til spejderhytten) har nu gentagne gange 
observeret uheldige bilparkeringer på området omkring selve mosehuset. Selv 
på fliseområdet har der været biler parkeret, selv om der er blokeret for 
indkørsel hertil. Hun har derfor over for gruppen fremsat forslag/ønske om, at 
der opsættes vejbom ved parkeringslommen langs tilkørselsstien umiddelbart 
før mosehuset for at undgå sådanne utilsigtede parkeringer på tidspunkter, hvor 
der er åbent for børn. Endvidere er der udtrykt ønske om opsætning af hegn ved 
jernbanen. 

b. Der er arbejdsdag den 20/10. 

c. Der er Team Hørning Møde den 25/9. Flemming deltager som udvalgsansvarlig 
person. 

d. Så har Skanderborg Kommune afholdt høring om lukning af Fregerslevvej. John 
havde medtaget kortoversigt, der illustrerer de 2 steder for lukning, der er på 
tapetet. I styrelsen mener vi at den ”røde” markering for vores vedkommende vil 
være den mest hensigtsmæssige, da denne vil tilgodese børns færden til og fra 
spejderhytten. 

e. Vi har modtaget Stark Kundekort. Følgende får udleveret kort: 

- Gruppeleder 

- Vedligeholdelsesudvalgsformand 

- Kasserer 

 


