
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.30 – 21.30, Spejderhytten. 

 
Hørning, d. 20. marts 2014 

Dagsorden: 
Deltagere: Rikke, Nanna, John, Lone, Flemming, Michael 
Afbud: Jens 
Gæster: Dan  
Nr. Overskrift Behandling* Kommentar Ansvarlig Tid 

(minutter) 

1 Referent og ordstyrer - - BSF  5/5 

2 Referat sidste møde - Noter i dropbox under ’referater’ (og på fælles dropbox) 
Fleecer skal være med logo – tilbagekaldes og sendes til tryk 
Troppen på påskekursus 
Telte – det var 2, john bestiller inden 1. april og søger Lions 
om tilskud 
 

BSF 5/10 

3 Grupperådet Drøftelse Opfølgning på grupperådet 
Input/pointer fra grupperådet 
Status på arbejdsgrupper 
 
Tilfredshed med grupperådet, der resulterede i et par frivillige 
BSF skriver mail til forældre (pr/info, jubilæum, nytårskur, skt. 
Hans adm. tovholder på mappen, leder/hjælper til mikro-
gruppen tirsdag) 
Ugebladet og lokalavisen – mangler stadig en/flere til at være 
drivende kræfter på pr/info opgaven 
 

BSF 15/25 



4 Div. Drøftelse Opfølgningspunkter: 
Kort status for punktet, hvor er vi henne, hvad skal der evt. 
”ruskes op i” og hvordan? 5 min./punkt 

1. Udviklingsdag/-plan, forslag til datoer, har nogen taget 
bolden? 

2. Arbejdsdag, dato/opgaver (onsdagshold) 
3. Skt. Hans 
4. Jubilæumsarrangement 
5. Bom og hegn til banelegemet 
6. Udbyhøj 

 
Ad 1) GL: Kan ikke lade sig gøre i maj/juni: Samler lederne på 
lejren i weekenden, tager juniorerne og troppen senere – 
samler op på inputs – laver ½-1 dag senere (efter 
sommerferien) 
Ad2) Onsdagsholdet tager ikke initiativ til arbejdsdage – det 
skal komme fra lederne – lederne taler sammen om 
ønsker/behov (som ikke allerede tages af onsdagsholdet) og 
mulige datoer 
Ad3) Skt. Hans gruppen er i gang – mangler dog 
”mappebestyrer” – troppen opfordres til patruljevise aktiviteter 
til skt. Hans  
Efterskolen er kontaktet vedr. skt hans – korsang 
Ad4) Jubilæumsarrangement fre 12. september – 
faldetilbagereglen hvis ingen tager teten: ”Pølser og snobrød” 
i hytten 
Ad5) mvr skriver brev til Banedanmark – Bakkeskolen (SFO) 
involveres 
Ad6) Der sker ikke så meget vedr. salgt p.t., men der 
forventes at komme mere gang i den i løbet af foråret 
 

BSF/alle 30/55 

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

• Kasserer 

GL + BSML 
+ GK + BSF 

20/1.15 



• Formand 
 

GL: 
Mikro mini lejr i weekenden 
Junior og trop på lejr senere 
Både juniorerne og mini/mikro skal til Forlev til sommer (ikke 
samme tid) 
Troppen på påske og (forhåbentlig) på pinse 
Ledergruppen vil gerne sende nyoprykkede tropsspejdere på 
PLan-kursus 
Lederrekruttering  -der kunne godt være potentiale i nogle af 
troppens spejdere 
 
GK: 
Minder om 20k til kurser i år – så det er bare med at komme 
afsted! 
Sender mail til restanterne. 
Kommunen: Medlemstilskud – aconto lokaletilskud – 
træner/lederuddannelse fået mere end budgetteret 
 
BSF: 
Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper m.m. 
Har rykket forskellige personer for at få sat gang i 
overdragelse af div. opgaver  
Team Hørning orientering – samarbejdsaftale underskrevet 
 

6 Retningslinjer Drøftelse Indledende gennemgang – hvilke punkter i vore retningslinjer 
skal vi have set på og i hvilken rækkefølge? 
Vi tager udgangspunkt i 6. udgave. 
Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde 

BSF 15/1.20 

7 Evt. Orientering - 10/4 divisionsrådsmøde, tilmelde sig på divisionens 
hjemmeside (se mail) 

- Dan suppleant for forældre – BSF sætter suppleanter 
på cc ved fremtidige udsendelse af dagsorden til 

? ? 



bestyrelsesmøde 
… 

      
 
* Behandling: Kan være Afstemning, godkendelse, orientering, drøftelse (skriftligt/mundtligt oplæg fra ansvarlig, besluttende (kræver oplæg, oversigt over alternativer inden 
mødet) 

 
 
 
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 


