
0. Opfølgning 

1. Udbyhøj – vurderet til 200-225 – bud på 150 – Robert forhandler starter ved 200 – 115tkr. lån 

2. Jubilæum 30-10 – hver gren en med aktivitet, troppen to – nanna/Michael – Lone – lørdag den 25 

oktober – spisning efterfølgende - hver 

3. Ændring af retningslinjer mht. beklædning ledere – flis hver andet år ikke nødvendig – når ikke at 

slide – frit valg til beklædning/spejderudstyr – Lone formulerer udkast til retningslinjer sender til 

Michael 

4. Ansøgning om beløb til nye bordebænkesæt (fremstillet af produktionsskolen) – Lone bestiller 4 sæt 

grundet – John søger Lions om tilskud -  

5. Antal medlemmer af bestyrelsen øges med 1 (ofte frafald og hensigtsmæssighed i forhold til at være 

et ulige antal ved stemmelighed) 

 - sætte punktet på næste grupperåd – en leder mere i bestyrelsen 

6. Bestyrelsesudpeget formand til arbejdsdagene - Ledermøde 

7. Lodseddelsalg – grenene får pengene jf. de aftaler der er lavet med de enkelte grene – fremadrettet 

retningslinjer hvor grenene hæfter for de lodsedler de selv bestiller – der afregnes grenvis – kasserer 

står for regnskabet – der fastsætter dato for afregning 

(8. Lys/varme-ansvarlig (Eddies søn har sat det op)) 

9. Nyt fra 

GL 

Formand 

Kasserer: Græsslåning, kommune: Støvsuger, kommunetilskud: Gruppelogin Spejder Sport, vi får 

nærmere besked: Registreringsattester for trailere, kommer med posten: Strøm i værkstedet: Kasse 

med dolke forsvundet til skt. Hans: Dolke købes ind og mærkes – 20 stk. : Regnskab, kontingent lidt 

lavere end budgetteret, tilskud fra Team Hørning  

10. Team Hørning – skal finde sin form, lægges op til møde den 18. med foreningsdeltagelse for at 

tegne team hørnings fremtid – runde på mail når oplæg kommer rundt 

 

11. Evt. 

Hyttemor: Kaffekander beskidte, døren ikke låst, bålhytten oprydning. Nanna sender ud til lederne 

Nyt fra korpset. (Rod på korpskontoret - omstruktureringer) 

 

Arbejdsdag:  

Borde bænkesæt 



Brænde 

Træ væltet i skoven 

Cykelparkering –  

Oprydning i værkstedet 

Tjekke telte 


