Indkaldelse til bestyrelsesmøde i DDS Hørning
torsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 – 21.30, Spejderhytten.
Hørning d. 18. maj 2014

Dagsorden:
Deltagere: Rikke, Nanna, John, Lone, Jens, Michael (Dan?)
Afbud: Flemming
Nr.

Overskrift

Behandling*

Kommentar

Ansvarlig

1
2

Referent og ordstyrer
Referat sidste møde

-

Noter i dropbox under ’referater’ (og på fælles dropbox)

BSF
BSF

Tid
(minutter)
5/5
5/10

GL/BSF

20/30

3

Lederrekruttering

Drøftelse

John får styr på fleecerne
GL resumerer drøftelserne i ledergruppen (jf. referat fra
ledermødet i folderen).
Input fra Divisionen? (jf. referatet)
Hvordan kan bestyrelsen bakke op?
Hvilke tiltag kan vi iværksætte?
Brevet snart færdigt og sendes så ud til forældrene gennem
lederne.
Vigtigt at brevet følges op
- Henvendelse til divisionen(Michael)
- Afholder grenmøder for mini-/mikro-forældre (Lone,
Lone og Michael)
- Lone+Lone+Michael arrangerer mikromini møder
- Velkomst og introduktion af båltaler til Skt. Hans,
Michael nævner at vi gerne byder nye ledere velkomne
Det er væsentligt at fortælle nye ledere om vilkårene helt
generelt for at være leder i gruppen (husk til møderne)
Retningslinjer skal på nettet og i ledernes dropbox

4

Lederrekruttering II:
Forslag fra lederne om
kontingentfritagelse for
ledernes børn

Kort drøftelse
og Beslutning

Ledergruppen ansøger om, at børn, der har forældre som er
daglige ledere bliver fritaget for at betale barnets kontingent.
Vi håber i ledergruppen, at dette kan give mere lyst hos
forældrene om at melde sig som fast leder.
Lige nu i gruppen har vi tre ledere, som har fire børn i
gruppen. (lederne er Margrethe, Dennis og Frank).
Der var enighed i bestyrelsen om, at det var et godt initiativ
fra ledernes side at fremsende forslaget og bestyrelsen
modtager gerne flere forslag fra lederne. Herefter drøftede
bestyrelsen forslaget:
For: Det er meget kontant og noget man kan forholde sig til.
Det er en sparet udgift i modsætning til fx at få en fleece, som
man måske i bund og grund ikke har behov for.
Imod:
- Favoriserer ledere med børn frem for ledere uden børn
- Har for meget karakter af løn
- Hvad med andre frivillige der yder en indsats for
gruppen også?
- Tvivler på at det vil resultere i flere ledere
- Erfaringer fra tidligere: Lederbørnene var gratis på et
tidspunkt – nogle syntes det var uretfærdigt
Enighed i bestyrelsen om at afvise forslaget.
Andre forslag blev drøftet. Fx tøjpenge til alle ledere. Forslag
skal formuleres førend bestyrelsen kan tage det op igen.
Lederne er meget velkomne til at formulere nye forslag.

GL

10/40

5

Team Hørning folder

Beslutning

6

NYT fra…

Orientering

Jf. bilag i dagsorden-mappen. Skal vi have en side i fællesfolderen i år og hvad skal fokus evt. være (jf.
lederrekruttering)?
Bemærk tidsfrist.
- Vi vil gerne i folderen 2 sider i farver
- Vi skal finde noget mere levende
- Tekst (mvr spørger Nanna (Ulla))
- Billeder (Rikke-Dan tager fat i Pernille - Lone+Lone har
billeder til back up)
GL:
- Mikro-forælder har sagt ja til at være administrativ
leder hos troppen – Nanna arrangerer møde mellem
ham og tropslederne
- afslutning d. 20. juni i spejderhytten
- Sommerlejr i pinsen for mikro og mini - de mangler
hænder til lejren
- Sommerlejr i uge 27 for junior og trop.
- Skt. Hans kører efter planen. Vi mangler stadig
hjælpende hænder,
- Drøftede udfordringer for troppen – arrangere
jubilæum, have aktiviteter ved Skt. Hans bålet
GK:
-

Restancer ikke alarmerende
Lodseddelsalget skal vi have mere styr på ved
fremtidig lodseddelsalg – det bliver et punkt vedr.
retningslinjer

BSF

10/50

GL + BSML
+ GK + BSF

20/1.10

BSF:
Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper m.m.
- Vi mangler varme- og lys-styringsansvarlig efter
Thomas
- Web endnu ikke sket overdragelse til Alice
- Deltager på næste ledermøde ang. Tøj,
Lederrekruttering og udviklingsplan

7

Retningslinjer

Drøftelse

Hvilke punkter i vore retningslinjer skal vi have set på og i
hvilken rækkefølge?
Vi tager udgangspunkt i 6. udgave.
Se bilaget i dagsorden-mappen.
- Nye formuleringer skal foreslåes til næste bst møde
ang
- 1. tøj (input fra ledermøde også )
- 2. Salg af lodsedler
- 3. forsikringer og falck (Mvr undersøger v korpset)

8

Div.

Orientering
og evt. kort
drøftelse

Opfølgningspunkter:
Kort status for punktet, hvor er vi henne, hvad skal der evt.
”ruskes op i” og hvordan?
1. Udviklingsdag/-plan, forslag til datoer, har nogen taget
bolden? Mvr deltager på næste ledermøde
2. Arbejdsdag, dato/opgaver næste ledermøde
3. Skt. Hans (Lejlighedsbevilling søgt, formand byder
velkommen til båltaler, billeder af heksen, heksen er
lavet, efterskolen ikke vendt tilbage ang. kor, frivillige til
at hjælpe, bamserne til bamseboden klar, troppen stå
for aktivitet?, brandmændene er booket)
4. Jubilæumsarrangement (måske en ide til troppen,
gammelpatruljen bliver spurgt, Dan vil gerne levere
noget mad hvis det ønskes af planlæggerne!!!)

BSF

10/1.20

15/1.35

5. Bom og hegn til banelegemet skrevet til banedanmark
6. Udbyhøj – udvalget arbejder på salget men desværre
ikke noget nyt

9

Evt.

Orientering

…

?

?

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

Anden orientering/fremtidige punkter:

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

