
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

tirsdag d. 9. juni kl. 19.30 i spejderhytten. 
 

Hørning d 16/6-2015 

 

 

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

 
0. Opfølgning 

Intet at bemærke. 

 

1. Grupperådsmødet 

Udgår da det blev gennemgået på sidste møde. 

 

2. Nyt fra 

GL: 

 Gennemgang af aktiviteter på de enkelte grene samt status over medlemstal: 

o Mikro har fremgang i aktive spejdere 

o Status quo hos Mini 

o 2 udmeldinger hos Junior – 4 oprykkere 

 

 Sommerlejr for Junior/Trop aflyst pga. for ringe tilslutning. Der forsøges arrangeret en alternativ 
lejr såfremt der er opbakning hertil. 

 Tur til Makedonien i uge 28 for lederaspiranter. 

 Hos Tropsspejdere er det ind imellem svært at komme i gang på patruljemøderne. Der arbejdes på 
at få skabt rammer hertil. 

 Med hensyn til knivloven er det således, at springknive og knive der kan betjenes på lignende vis 

ikke er tilladte. De spejderdolke der benyttes i gruppen er imidlertid godkendte og de kan 
medbringes ved transport til og fra møderne (husk tørklæde som spejderidentifikation). 

 Med hensyn til lederstatus vil Timmo indtræde som hjælpeleder hos Juniorgrenen og Sebastian 

som hjælper hos Minigrenen. Efter sommerferien vil situationen hos Mini være en anelse presset, 

og det kan blive nødvendigt med omrokeringer. Dette er imidlertid ikke endeligt på plads. 

 Udviklingsdagen blev i første omgang aflyst, da fremmødet ikke tegnede lovende. 

 Til August satses på en dag, hvor der arbejdes med ”den røde tråd” i gruppen. Eksempelvis i form 

af et fælles tema på tværs af grenene. Herunder planlægning af halvårsprogram der afspejler 
dette. 

 Til September satses på en alternativ ”ryste sammen” dag. Som en aktivitet kunne man her tænke 
sig at arrangere ”Hørning Stien Rundt”. 

 

Formand: 

Kommer under de øvrige punkter 

 

Kasserer: 

 Orientering om fritidspasordning 



 Så er der kommet endelig opgørelse fra Team Hørning, hvorfra gruppen henter tilskud på 4500,- 

 Regnskabet ser indtil videre fornuftigt ud i forhold til de budgetterede tal. 

 

3. Familiespejd 

Vi bakker op om ideen. Og vi går ind for, at der skal være tale om en selvstændig gren på lige fod med de 
øvrige spejdergrene i DDS Hørning. 

Selve idéen med familiespejd har været oppe at vende i gruppen tidligere, men der har manglet ressourcer 

til gennemførelse. Så naturligvis hilser vi dette initiativ velkommen. 

Familiespejd vælger selv de arrangementer som grenen har lyst til at deltage i (og kan overkomme at 

deltage i). 

Kontingentets størrelse: John undersøger passende niveau med korpset. 

Med hensyn til lån af hytte skal man således være opmærksom på, at der vil foregå familiespejd hver 
anden weekend. 

Aldersgrænse bør fastsættes som 3 år – skolestart. 

Med hensyn til bevilling af startpakke foreslår bestyrelsen at der udleveres tørklæde som på de øvrige 

grene og at eventuelle rekvisitter vil være en engangsinvestering, som resten af gruppen også kan have 
gavn af. Imidlertid vil en t-shirt være for egen regning. 

Lederne af familiespejd grenen er også en integreret del af den samlede ledergruppe. 

 

 

4. Skt. Hans 

 Kører på skinner og der foreligger arbejdsplan. 

 Tilmelding til det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementet foregår på hjemmesiden. 

 

 

5. PR-Tiltag 

Der er bestilt 500 stk. skoleskemaer. 

 

6. Søkyndig 

Jack Hobolt – tidligere kajakroer - er nu tiltrådt denne post. 

Dette skal hurtigst muligt formaliseres og kanoernes tilstand skal tjekkes, da spejdergruppen står overfor at 
skulle anvende disse. 

 

7. Retningslinjer 

Punktet udgår. 

 

8. Udbyhøjhytten 

Lånet er nu reelt i 0 og sagen er afsluttet. 

Der foreligger ikke en endelig opgørelse herpå, så vi kender ikke et eventuelt overskud. 

 

9. Materiel Indkøb 

Der skal indkøbes tropstelte til hejk formål. 

Troppen beslutter sig inden 1/10. 

 

10. Nyt udefra 

Intet. 



 

11. Eventuelt 

- Der planlægges som tidligere angivet med kursus i Makedonien. Bestyrelsen kan ansøges 

om tilskud. 

- Et punkt til dagsorden på kommende møde: Hvor mange deltagere skal der som minimum 

være, for at vi vil gennemføre en lejrtur. 

- Vi bør overveje oprettelse af konto i Brugsen til indkøb i forbindelse med gruppens ture og 

arrangementer i løbet af et spejder år. 

- Mobile Pay løsning for spejdergruppen etableres og vil blive afprøvet i forbindelse med Skt. 

Hans arrangementet. 

- Næste møde: 25/8 kl. 19.30 


