
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

tirsdag d. 20. januar kl. 19.30 i spejderhytten. 
 

Hørning d 5/2-2015 

 

 

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

Afbud: Jens, Dan, Rikke 

 
0. Opfølgning 

Borde/bænkesæt: 

Behandling af dette afventer bedre vejr. 

Lions er søgt og midler er i skrivende stund bevilget ifølge kasserer. 

 

Beklædning: 

Der afsættes et fast beløb på 300,- pr. leder. 

Det første år udleveres uniform/lederfleece til den enkelte leder. 

De følgende år afsættes 300,- til spejderudstyr som så skal bruges inden for pågældende kalenderår 

(forårs- efterårssæson). Dette kommer til at fremgå af gruppens retningslinjer. 

 

Bane Danmark: 

Der etableres ikke hegn ved banelegemet som ønsket. Eksisterende hegn er væltet.  

BD henholder sig her til ”gammel” lov på området. 
 

1. Grupperådsmødet 

Dato er fastlagt til 24/2-2015 og ikke 25/2, som angivet i tidligere referat! 

Tidspunkt for mødestart bliver 18.30. Der er endnu ikke udnævnt en mødedirigent, men her foreslås 

Robert Hansen. 

Referent bliver Flemming. 

Ved gennemgang af punkter for dagsorden skal der bl.a. vælges nye repræsentanter til bestyrelsen for 

gruppen. 

Unge-repræsentant:  

Rikke spørges i forhold til genvalg ellers skal andre fra troppen måske spørges. 

Forældre-repræsentant: 

Grenledere spørges om eventuelle kandidater. 

Leder-repræsentant:  

En ekstra ønskes. 

På Valg: 

John/Kasserer (genopstiller) 

Flemming/Forældrerepræsentant (genopstiller) 

Lone/Lederrepræsentant (genopstiller) 

Søkyndigt medlem: 

Der skal laves opslag i forhold til denne post. 

Repræsentant til korpsrådet: 



Det kunne være givtigt at forhøre sig hos tropsspejderne i den forbindelse. 

Repræsentanter til divisionsrådsmøde: 

Endnu ikke endeligt fastlagt. Mødet foregår den 16/4-2015. 

Revisor: 

Her skal Marianne spørges. 

 

Desuden skal der i forbindelse med grupperådet fastlægges fokuspunkter, som skal anvise gruppens 

udviklingsplan. Disse punkter kan på overskriftsform beskrives således: 

 Der skal arbejdes med sammentømring af gruppen 

 Der skal arbejdes med at skabe en ”rød tråd” i gruppens spejderarbejde 

 Der skal arbejdes på at stabilisere gruppens medlemstal 

 

2. Udbyhøj 

Status på salg af hytte afventer tilbagemelding fra interesseret køber. 

Bestyrelsen er endelig på plads forstået på den måde, at medlemmer samt formål nu er formuleret skriftligt. 

 

3. Retningslinjer 

 
Vedrørende nøgle til hytten:  

Ved udlån af hytte skal denne afhentes andetsteds. Skal dermed ikke forefindes ved selve hytten. 

 

Vedrørende runde fødselsdage: 

Der skænkes gavekort på 300,- i værdi til brug i ”Spejdersport”. 
 

4. Beretning fra GL/Formand /Kasserer 

Der arbejdes for tiden med gruppens ”røde tråd” og forventningsafstemning på planlagte 

udviklingsmøder. Første møde har været afholdt og gav anledning til en række gode og konstruktive 

diskussioner. 

Der foreligger endnu ikke endelig aftale omkring tid og sted for sommerlejr for juniorgren samt trop. 

Der skal være valg til gruppeleder posten. 

Vi skal til stadighed prioritere forskønnelsen af stisystemet. 

Der har været afholdt budgetudvalgsmøde i begyndelsen af året. Der er budgetteret med et acceptabelt 

underskud der primært skyldes, at midler fra Team Hørning udgår og at øvrige udgifter er blevet 
reguleret/justeret i henhold til gruppens prioriteringer. 

Medlemstallet for Hørning Gruppe ligger aktuelt på 119. 

Der skal udleveres lodsedler til Mikrospejderne. 

 

5. Indkøb af materiel: 

 Teleskopstang til mastesejl (Leif er på opgaven) 

 Bærbar pc samt printer til hytten til generel anvendelse (Flemming er på opgaven) 

 Indkøb af 2 telte (John er på opgaven) 

 

6. PR 

Vi skal undersøge muligheden for information via skoleskemaordning (Blå Støtte). I skrivende stund ser 

det ud til stadig at være en mulighed. 

 



7. Eventuelt 

Påskekursus for indeværende år er uden egenbetaling, hvilket også blev besluttet sidste år. 

 

Ønske om omstrukturering/oprydning på gruppens Dropbox:  

Der blev ikke besluttet noget endeligt. 

 

Der er udleveret kursusmappe til alle over 14. 

 

Team Hørning er som bekendt lukket pr. 31/12-2014. Der foreligger stadig midler, der skal fordeles mellem 
foreningerne. Denne fordeling kendes ikke for nuværende. 


