
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
tirsdag den 19. november 2013 kl. 19.30 – 21.30, Spejderhytten. 

 
Hørning d. 17. november 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 Korpsrådsmødet 8-10. 
november 

Orientering 
og drøftelse 

Nanna har været på korpsrådsmødet, hvor der skulle 
stemmes om nye love, som bl.a. kunne komme til at 
indebære børneattester på alle – også ad hoc involverede 
hjælpere. 

GL 10/20 

4 Skt. Hans Drøftelse Emner til ny ansvarlig for arbejdsgruppen 
Arbejdsgruppen 
Tidsplan og opgaveområder 

GL/BSF 10/30 

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

• Kasserer 

• Formand 
 

GL + BSML 
+ GK + BSF 

15/45 

6 Ledersituation og 
lederrekruttering 

Orientering/dr
øftelse 

• Mikrospejderne 

• Ide til velkomstpakke til nye ledere 

GL 10/55 

7 Udbyhøj-hytten Drøftelse Opfølgning: Næste skridt? Og proces? BSF 10/1.05 

8 Udvalg/opgaver Drøftelse Overblik over vore udvalg og hvem der sidder i dem 
 

BSF 15/1.20 

9 Div. Orientering/dr
øftelse 

Opfølgning: 
Parkeringssituationen 
Arbejdsdagen den 20/10 
Lukning af Fregerslevvej 

Alle 10/1.30 



Lederfleecer og fleece til hyttemor 
 

10 Evt. Orientering ??? ? ? 
 
* 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: 

• Udviklingsplan? 

• 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 30 min. ”løs tid” 

Næste mødedato: Vi plotter ca. datoer ind på et årshjul, som jeg medbringer til mødet. Derefter laver jeg doodles på de 
enkelte møder, så vi får dem i kalenderen.  
 
 
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 


