
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

tirsdag d. 25. august kl. 19.30 i spejderhytten. 
 

Hørning d 1/9-2015 

 

 

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

 
1. Opfølgning 

Vi skal have fulgt op på følgende punkter: 

- Konto i Brugsen 

- Office-pakke til spejder computer 

- Utætheder i bålhyttens tagkonstruktion 

- Status på kanoer 

- Klubliv Danmark 

- ”Open by Night” 

 

I forbindelse med referatet fra sidste møde, er der følgende rettelse/tilføjelse: 

Som en del af startpakken til Familiespejd bevilges der et antal T-shirts (10-12) med tryk. Er der 

behov for yderligere anskaffelser vil det skulle ske for egen regning. 

 

2. Nyt fra 

GL: 

 Gennemgang af status for de enkelte grene 

o Mikrogrenen er pressede på lederfronten – der er i øjeblikket 3 forældre der giver en 
hjælpende hånd. 

o Nanna T indgår nu som leder hos troppen (tidligere leder på juniorgrenen). 

 

 Vedrørende sommerlejren 

o 4 juniorspejdere + 1 tropsspejder på tur til Endelave. 

o Vellykket tur. 

 

 Oprykningsaften 

o At placere arrangementet en torsdag fungerede fint. 

 

 Udviklingsplan 

o Der arbejdes videre med og fokuseres på emnet ”den røde tråd” i spejderarbejdet. 

o Der arbejdes specielt med såkaldte forløbsmærker på tværs af grenene som en form for 
”miniuddannelse” for den enkelte spejder. 

 

 Færdighedsmærker 

o Dette er selvstændige mærker som den enkelte spejder gør sig fortjent til. 

 

 



 Uge 41 

o Det påtænkes at afholde spejdermøder på byens torv i pågældende uge. 

 

 Facebook Gruppe 

o Der er sendt besked ud til spejderne samt forældrene. 

 

Formand: 

 Skoleskemaer er delt ud til Bakkeskolen samt Højboskolen. Men tilsyneladende ikke omdelt på 
klasseårgangene. 

 Jack fra forældregruppen indgår som kanoansvarlig for Hørning DDS. 

 Formanden vælger at træde tilbage på næste grupperåd. 

 

Kasserer: 

 Medlemsopgørelse finder sted i forbindelse med aktuel kontingentopkrævning 

 Lodseddelsalget har givet et overskud på 2600,- 

 Skt. Hans arrangementet dette år har indbragt i omegnen af 4500,- 

 Udbyhøjhytten er nu afregnet. 

 

3. Retningslinjer 

Følgende skal inkorporeres i beskrivelsen af de nuværende retningslinjer for gruppen: 

 Muligheden for Mobile Pay ved spejderarrangementer. 

 Oplysninger om gruppens konto i Brugsen. 

 Vedtagelser omkring lederuniform. 

 Gaver. 

 Salg af lodsedler. 

 Kontingent for familiespejd (500,- årligt). 

 

4. Lejre 

 Lejre skal gennemføres ved deltagerantal på mere end 1 person. Det betyder således, at 

bestyrelsen forventer, at lejren tilpasses, såfremt der måtte være få tilmeldte. Bestyrelsen yder 

gerne tilskud i sådanne tilfælde. Ved eventuel aflysning af lejrtur skal gruppelederen orienteres 

herom med begrundelse for aflysningen. Gruppelederen kan så åbne op for muligheden for at 
planlægge alternativ tur i samråd med den relevante ledergruppe. 

 

5. Familiespejd 

 Vi håber fra bestyrelsens side på stor succes med denne nye spejdergren. 

 Der skulle komme information ud via byens digitale Infostander. Ingen har dog endnu observeret 

dette. 

 

6. Status på bemanding af forskellige poster 

 Formanden vælger at takke af ved næste grupperådsmøde. Dette er hermed taget til efterretning af 

bestyrelsens medlemmer. Vi bør overveje at lave opslag på hjemmesiden for at gøre opmærksom på, 
at gruppen søger ny formand. Mulige emner kunne Tove/Søren der tidligere indgik i ledergruppen. 

 Vi mangler tovholder til Skt. Hans der kan indkalde til udvalgsmøder og holde styr på 

arbejdsopgaverne i tilknytning hertil. 

 Søkyndig er som angivet Jack Hobolth. 



 Der skal laves lederopslag målrettet mikro- samt minigrenen. 

 

7. Materielindkøb 

Ikke noget at tilføje dette punkt. 

 

8. Indmeldelsesblanket 

 Der skal udarbejdes udkast til ny udgave af denne blanket, som skal være afstemt de 

medlemsoplysninger, der gives til ”blåt medlem”. Frank påtager sig denne opgave og John 

afstemmer. 

 

9. Nyt udefra 

 Gruppen deltager ikke ved Open By Night arrangementet. 

 Gruppen har i skrivende stund ikke planlagt arrangementer til efterårsferien 

 

10. Eventuelt 

 I forhold til bålhytten skal vi have indhentet tilbud på renovering og overfladebehandling af denne. 

Ansvarlig: ? 

 Der skal installeres kontorpakke med licens (Office) på spejder pc.  

Ansvarlig: Flemming 

 Status på Klubliv Danmark samt konto i Brugsen. 

Ansvarlig: John 

 Samarbejde med skolerne i forbindelse med skolereformen. På sigt vil dette være relevant for gruppen 

at engagere sig heri, men lige nu og her ligger gruppens fokus på udviklingsarbejdet, der netop skal 
prioriteres med det formål at få samlet gruppen. 

Dette punkt kan tages op på næste ledermøde. 

 Relevante datoer 

Banko: 3/11 

Julehygge: 17/12 

Klanarbejde: Under opstart 

 

 

 

 


