
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

tirsdag d. 14. april kl. 19.30 i spejderhytten. 
 

Hørning d 7/5-2015 

 

 

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

 
0. Opfølgning 

I referat fra sidste møde omtales en såkaldt kursusmappe. Foreløbig er det et åbent spørgsmål, hvad 

denne præcist dækker over. 

 

1. Grupperådsmødet 

Dette møde forløb godt og vi var i bestyrelsen enige om, at der blev givet nogle konstruktive og 

tilfredsstillende svar på de kritiske spørgsmål, der blev rejst undervejs. 

Imidlertid er det vigtigt, at vi får præciseret den rolle som Nanna har i forhold til den nye 

gruppeleder Margrethe, da der umiddelbart hersker lidt tvivl herom.  

I første omgang har der været tale om, at rollen skulle betegnes som gruppeleder assistent. Men vi er 

enige om, at denne assistentrolle ikke på nogen måde har formel karakter men snarere en 

rådgivende/vejledende karakter. Det skal forstå således, at det nu er Margrethe der er tiltrådt som 

spejdergruppens gruppeleder, og som derfor besidder de beføjelser samt træffer de beslutninger, der 

hører til dette arbejde. Og det hilser vi naturligvis velkommen. 

 

2. Nyt fra 

GL: 

 Skal i første ombæring finde sin egen rolle i Gruppen 

 Har til hensigt at afholde årlige ledersamtaler omkring blandt andet den enkeltes trivsel i gruppen 

 Satser på afholdelse af ledermøde første tirsdag i hver måned 

 Vil stile mod at der laves letoverskuelig årsoversigt over gruppens vigtige begivenheder 

 St. Georg Dag er på plads (og er afholdt i skrivende stund) 

 Fokus på spejdermærket – også som motivationsfaktor for den enkelte spejder 

 

Formand: 

Intet at berette. 

 

Kasserer: 

 Der opleves nedgang i medlemstallet i gruppen. Pt. er der 110 aktive medlemmer 

 Manglende tilgang af nye spejdere, som ser ud til at være en tendens i divisionen som helhed. Det 
vil influere på regnskabet i forhold til kontingentposten. 

 Tilskud fra kommunen er udmeldt som 191,- pr. medlem 

 Der har fra troppens side været ansøgt om underskudsgaranti i forhold til deres sommerlejr. I 

skrivende stund er denne imidlertid aflyst. Som en del af dette punkt besluttede vi, at ”udmelding 

af priser på lejrture” er noget som skal diskuteres nærmere med henblik for at få det inkorporeret 
som en del af gruppens retningslinjer. 



 Ifølge kontakter i Letland har der været interesse for deltagelse herfra i forestående sommerlejr. 

Er formodentlig ikke aktuelt nu. Men det er naturligvis vigtigt at gøre en indsats for at denne 
udveksling vedligeholdes, da det jo giver mulighed for at etablere venskaber på kryds og tværs. 

 

 

3. Udviklingsdagen 

Der foreligger aftale med samme konsulent som hidtil. Målet med dagen skal konkretiseres nærmere – 
gruppeleder undersøger nærmere. 

Arbejdet skal føre frem til gruppens udviklingsplan, herunder specielt: 

- Den røde tråd i spejderarbejdet 

- Den store linje grenene imellem 

 

4. Skt. Hans 

 Planlægning er godt i gang. Der holdes løbende møder. 

 Det springende punkt bliver at få besat de enkelte arbejdsopgaver og at få fulgt op på disse. 

 

5. PR-Tiltag 

Vi overvejer stadig muligheden for at få skemaer ud på skolerne. Formanden vil forhøre sig hos 
skolelederne omkring uddeling af skemaerne til SFO-børn som det primære. 

Sekundært kunne vi overveje en passende tekst på ”SkoleIntra”. 

 

6. Divisionsrådsmøde 

Vi bifalder de 2 forslag fra DDS Skanderborg, som vil blive præsenteret på mødet og bestyrelsen giver 
hermed gruppens repræsentanter mandat til at stemme for disse. 

 

 

7. Søkyndig 

Der laves opslag på hjemmesiden. 

Et muligt emne kunne være Niels Ternøe fra Skanderborg Kano & Kajak Klub. 

Aftale omkring udlån af kanoer har sidst været ”misligeholdt”. Formanden vil undersøge denne sag nærmere 

og i den forbindelse præcisere, at retningslinjerne jo skal håndhæves! 

 

8. Retningslinjer 

Disse skal stadig revideres. Der skal fremadrettet være en løbende dialog via mailkorrespondance, 

hvor der tages fat på at konkretisere og justere disse, så de kan gøres tilgængelige for gruppen. 

 

9. Klubliv Danmark 

Ordningen bifalder vi, men afventer yderligere detaljer. Vi betragter dette initiativ som et godt 

alternativ til Team Hørning tanken, som jo nu er ikke-eksisterende. 

Login-oplysningerne er endnu ikke modtaget. Vi afventer. 

 

10. Udbyhøjhytten 

Salg af hytten er på plads og gruppen vil indkassere et beløb i forbindelse med salget, der som 

minimum modsvarer de omkostninger, der relaterer sig til hytten. 

Et eventuelt overskud: Udvalget/bestyrelsen for Udbyhøj beslutter i samråd med korpset, hvad der 

skal ske med dette. 



11. Materiel Indkøb 

Kommunen er søgt om midler til 2 telte samt teleskopstang til mastesejl. 

 

12. Nyt udefra 

Intet. 

 

13. Eventuelt 

- Der skal ske en opdatering af dropbox 

- Vi afventer status/afregning fra Team Hørning puljen 

- Der er varslet om tilsyn på området fra Bane Danmark 

 

 

 

 

 

 


