
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

mandag d. 28. oktober kl. 19.30 i spejderhytten. 
 

Hørning d 28/11-2014 

 

Referat: 
Fremmødt: Michael, Dan, Rikke, Nanna, Lone J., John, Flemming 

Afbud: Jens 

 
1. Valg af referent og ordstyrer  

Flemming valgt til referent – ingen ordstyrer 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste gang  

Noter fra sidste møde godkendt 

 

3. Anskaffelser til gruppen 

Borde- og bænkesæt er nu modtaget og installeret med en grunding. 

Der ønskes en ekstra behandling, som er opgave for onsdagsholdet. 

Vi har søgt Lions om tilskud til dette arbejde. 

 

4. Retningslinjer 

 

Vedrørende beklædning:  

Afventer foreløbig. 

 

Vedrørende lodsedler: 

Hvis en gren vælger at sælge lodsedler gives halvdelen af fortjenesten til grenen, der sælger.  

Ved andre initiativer fra grenene går overskuddet ubeskåret til den/de deltagende grene. 

 

Bestilling og afregning: 

Det er gruppelederen, der står for bestilling af lodsedler o.lign. på gruppens vegne. 

Gruppelederen sørger for at informere kasserer om hvilke grene, der har bestilt og hvor mange 

lodsedler, der er bestilt. 

Gruppens kasserer står for endelig opgørelse og fastsætter dato, hvor afregning af lodseddelsalget 

skal være foretaget. Der afregnes grenvis.  

Hver enkelt gren hæfter for de lodsedler, de selv bestiller. 
 

5. Udbyhøjhytten 

Bestyrelsen efterlyser en opgørelse over låne- samt driftsudgifter i forbindelse med hytten. 

Kasserer/John undersøger dette og videregiver denne information til Robert. 

 

6. Foredrag / Hørning Puls 

Der udsendes invitation fra gruppelederen/Nanna til dette arrangement, hvor der startes med et traktement 

i hallens cafeteria med efterfølgende foredrag med Christian Bitz. Vi blev enige om at stile invitationen 

til følgende medlemmer: 

Ledergruppe, Bestyrelse, Onsdagshold, Hyttemor 



7. Arbejdsdag 

Vi diskuterede muligheden for at placere denne en hverdagsaften efter grenmøde. 

Margrethe kommer med forslag til en sådan arbejdsdag. 

 

 

8. Nyt fra 

Gruppeleder: 

Der har været afholdt møde vedrørende julelejren der løber af stablen i weekenden den 21-23 november. 

Alle grene har været på deres efterårstur/lejr. 

Der er i ledergruppen taget initiativ til at foretage forventningsafstemning i forhold til rollen som 

spejderleder for at få defineret en mere klar profil, så den enkelte leder samtidig får et mere præcist 

billede af, hvilke opgaver der skal løses. 

Der opleves aktuelt en medlemsnedgang. Vi er nu ca. 120 medlemmer. 

Vi skal være indstillet på at overveje initiativer for at fremme tilgang. 

 

Formand: 

Har deltaget i ledergruppemøde og roser det gode fremmøde og den gode konstruktive debat. 

Mangler stadig svar fra Bane Danmark. 

 

Kasserer: 

Med hensyn til tilskud søgt hos Lions afventer vi stadig svar. 

Der er foreløbig et udestående på 11.000 i kontingentindbetalingerne. 

Der er nu indkøbt nye dolke, som endnu ikke indgår i regnskabet. 

 

Team Hørning Udvalg: 

TH er nu under afvikling og lukker endeligt pr. 31-12. 

Der er forsøgt med nye initiativer, retningslinjer og formål samt nedsættelse af event udvalg, der skulle 

udtænke nye idéer omkring sociale arrangementer foreningerne imellem. Men da TH mere eller mindre 

har udspillet sin oprindelige rolle, og da der ikke er den fornødne opbakning og interesse i at fortsætte 

udviklingen med TH, nedlægges samarbejdet således med årets udgang. 

 

 

9. Eventuelt 

 

Tropsspejderne har på det seneste udarbejdet patruljebeskrivelser, der angiver hvad den enkelte patrulje 

skal leve op til og hvilke mål, der skal stræbes efter. 

 

Korpsrådsmøde foregår i weekenden 15-16 november. Lokationen er Lalandia. 

Der finder for øjeblikket en total omstrukturering sted. Udvikling kan følges under ”blå debat”. 

 

6 deltagere ved foredraget ”Læger uden Grænser”. 

 

Der skal afholdes budgetmøde: Forslag til mødedato? 

 

Grupperådsmødet er aftalt til den 25. februar 2015. 

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 13. januar 2015. 


