
DDS Hørning  

Bestyrelsesmøde 2015-01, den 20. januar 2015, kl. 19.30 – 21.30 

Dagsorden: 

0. Opfølgning – dagsorden og referat fra sidste møde 

1. Grupperådsmødet 

Dato: Ref siger 25. februar – jeg har noteret 24. februar 18.30 i min kalender – Hvilken dato er den 

rigtige? 

Dagsorden 

Dirigent: Robert Hansen? MVR skriver til ham alt. Ulla 

Hyttemor: Inger, boller 

Alice: Lægge regnskab og budget på nettet 

Medlemmeraf bestyrelsen: 

Rikke: vil fortsætte? 

Troppen: andre? Michael Møller 

Forældre i best: Ledere er der nogen? 

Leder i best 

Jens G: følge op på ham 

Udviklingsplan: Stabilisere/sammentømre gruppen og rød tråd at arbejde efter – forhindre 

medlemsnedgang 

Søkyndigt medlem: (Søren i yderste nødstilfælde! Hellere en forælder!) 

Suppleanter: Er det for et år ad gangen? 

Rep til korpsrådet: 

Nanna genopstiller (men trækker sig hvis der kommer to unge) 

Nanna kontakter sebastion, timmo og anni evt. 

Divisionsrådsmødet, 16/4: 

Dorthe? MVR kontakter 

Flora: John spørger 

Revisor: 

Marianne: John spørger 

Ulla: suppleant, John spørger 

 

Udbyhøj: Hytten under salg, de siddende bliver siddende indtil den er solgt 

 

2. Udbyhøjhytten – status på salg 

3. Retningslinjer – tøj, nøgle v. hytten skrives ind i retningslinjer, (Nanna 30 Januar, Jannick 30 marts, Lars 

Ole 50 15. januar, Leif 50 i september) 

4. Nyt fra 

• GL – udviklingsforløb – røde tråd er næste skridt 

• Formand 

• 15. februar – skønpuljen – er det noget for os, hvor meget vil det give – har vi kræfterne i gruppen? 



• Kasserer 

• Herunder gennemgang af forslag til budget for 2015 

• 119 korpsmedlemmer 

• Gennemgang af lejr-regnskab – Bestyrelsen vil gerne se nogle flere lejre/noget mere 

spejderarbejde slå igennem i økonomien! 

5. Indkøb af materiel 

• Teleskopstangen til mastesejl – fastholder at vi skal gå efter den – MVR taler med Leif igen 

• Printer + PC/bærbar ca. 5.000 

• 2 telte – john- forsøges time efter kommunens bevilling og inden pinse 

6. PR – skoleskemaer – vi tager det op igen 

7. Evt. 

8. Kurser er ikke egenbetaling 

9. Lone står for tilmeldin til gildeløbet 

 

Meddelelser fra Hyttemor 

Nyt fra korpset 

Nyt fra Team Hørning vedr. afvikling af foreningen 

 

Opfølgningspunkter fra sidste møde: 

• Onsdagshold behandlet borde-bænkesæt (?, John?) 

• Lions søgt om tilskud (john) 

• Forslag til formulering af retningslinje vedr. beklædning (lone J) 

• Isf. At få fast nogle ting så et årligt beløb pr. leder – 300 kr.- aktive ledere – uniform og flis efter 1. 

år og uniform efter 10. år 

• Svar fra Banedanmark ang. hegn mod banelegemet (michael) 

 


