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

 
Hørning d. 17. november 2013 

Dagsorden (med noter fra mødet – i kursiv): 
Deltagere: John, Nanna, Lone, Flemming, Michael (Afbud fra Jens)  
Nr. Overskrift Behandling* Kommentar Ansvarlig Tid 

(minutter) 

1 Referent og ordstyrer - - BSF  5/5 

2 Referat sidste møde - Noter i dropbox under ’referater’ 
 
Ingen kommentarer til referatet fra sidste møde. 
 

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. 
 
Der blev valgt ny korpsledelse (kønsfordeling efter 2/3-
princip).  
De eksisterende love blev justeret – der var tale om mindre 
justeringer. Mest omfattende justering var at GL nu kan 
tilbagekalde en ledererklæring, hvorefter lederen træder ud af 
alt også bestyrelsen. Hvordan man gør i praksis (fx at GL 
involverer bestyrelsen inden tilbagekaldelse) vil blive 
beskrevet nærmere af korpsrådet. 
Det blev på korpsrådsmødet drøftet, hvornår man skal 
indhente børneattest for hjælpere.  
Der bliver oprettet en pulje på 4,25 mio. kr. til udvikling af 
spejderarbejde (fx arbejde med hvordan man gør gruppen 
mere attraktiv for voksne/unge).  
 

GL 10/20 



4 Skt. Hans Drøftelse Emner til ny ansvarlig for arbejdsgruppen 
Arbejdsgruppen 
Tidsplan og opgaveområder 
 
Skt. Hans arrangementet i 2013 var en succes med et lille 
underskud på ca. 1.000 kr. Megen god omtale og positiv 
respons. GODT GÅET af de arrangerende og medhjælpende 
kræfter! 
Vi er på udkig efter en ny ansvarlig for arbejdsgruppen. Det 
kan evt. være som hjælper til Nanna, der ikke træder helt ud 
men gerne vil kunne lægge det administrative arbejde ifm. 
skt. Hans lidt til side. 
Et par stykker mere i arbejdsgruppen kunne være godt. 
Arbejdsgruppen starter op efter nytår. 
 

GL/BSF 10/30 

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

 Kasserer 

 Formand 
 

GL: 
Julelejren har over 100 tilmeldte. 
Alle grene har været på efterårstur. 
Der har været afholdt lederweekend. Der var få deltagere, 
men julelejren blev planlagt og der blev hygget. 
GL orienterede om nye ledere og hjælpere i de forskellige 
grene. 
GK: 
Regnskabet ser fornuftigt ud for denne tid af året. 
Medlemskontingentet ligger lidt højere end budgetteret. 
Der er brugt færre penge på kurser og ledertræning end 
budgetteret. 
Vi drøftede hvordan grenene kan få en ca.pejling på hvad de 
har brugt til spejderarbejdet. 

GL + BSML 
+ GK + BSF 

15/45 



Banko-arrangementet var en succes: Ca. 150 deltagere, det 
var godt med færre men større gevinster, arrangementet 
forventes at give et overskud på ca. 7.700 kr. 
GK gennemgik restancer på medlemskontingenter. 
BSF: 
Gav en kort orientering om 50-års jubilæumsbesøg hos 
KFUM Voerladegaard Gruppen. DDS Hørning gav et 
gavekort på 300 kr. til Spejdersport i jubilæumsgave. 

 

6 Ledersituation og 
lederrekruttering 

Orientering/dr
øftelse 

 Mikrospejderne 

 Ide til velkomstpakke til nye ledere 
 
Vi drøftede ledersituationen.  
Der kunne godt bruges flere ledere i stort set alle grenene.  
Specielt i Mikro-grenen kunne der bruges to faste ledere 
ekstra. 
Lige nu klarer de enkelte grene sig og der hvor der mangler 
hænder, arbejder man på at involvere forældrene mere. 
Evt. velkomstpakke skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 

GL 10/55 

7 Udbyhøj-hytten Drøftelse Opfølgning: Næste skridt? Og proces? 
 
Processen skrider fremad: Udbyhøj-gruppen indhenter 
tilbud/vurderinger fra ejendomsmæglere. Der er interesserede 
og potentielle købere. Vurderingen er p.t. at gruppen får 
dækket de udgifter som er afholdt til hytten, hvilket er 
tilfredsstillende.  
P.t. er hytten endda udlejet i længere tid, hvilket dækker 
udgifterne i udlejningsperioden.  
 

BSF 10/1.05 

8 Udvalg/opgaver Drøftelse Overblik over vore udvalg og hvem der sidder i dem 
 
Bestyrelsen gennemgik udvalg (arbejdsgrupper) og de 
opgaver som er fordelt. BSF følger op overfor enkelte 

BSF 15/1.20 



arbejdsgrupper.  
Drøftede hvordan vi får indmeldinger fra grupperne mere 
systematisk. Det finder vi en metode til. 
 

9 Div. Orientering/dr
øftelse 

Opfølgning: 
Parkeringssituationen 
Arbejdsdagen den 20/10 
Lukning af Fregerslevvej 
Lederfleecer og fleece til hyttemor 
 
Parkeringssituation: Der må ikke parkeres på strækningen 
mellem Bakkeskolens SFO (Mosehuset) og op til 
spejderhyttens p-plads. Mosehuset har været nødt til at 
lægge fliserne om et par gange ud for hytten mellem 
mosehuset og spejder p-pladsen!!! Formand sender mail til 
forældrene gennem lederne. 
Arbejdsdag: Der skal afholdes en ny arbejdsdag, hvor der 
bliver brug for ”hænder”, der forstår sig på at betjene en 
motorsav. 
Lukning af Fregerslevvej: Kommunen har forslaget i høring. 
Fleecer: Der er indkøbt windbreakere til ledergruppen og 
fleecer til onsdagshold, hyttemor og bestyrelse. 
 

Alle 10/1.30 

10 Evt. Orientering Hegn til banen: BSF kontakter Mosehuset mhb. På at påvirke 
Banedanmark til at reparere hegnet mod banen. 
Drøftede løst og fast herunder: 

- Registreringsattester i/ved trailerne. 
- Gave til ledere der fylder 30 
- Facebook gruppe for DDS Hørning Gruppen 
- Indkøb af kopimaskine/printer til hytten 

 

? ? 

 
* 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 


