
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

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

Hørning d 3/11-2015 

 

 

 

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

Fravær: Frank, Jens, Dan & Rikke 

 

 
1. Opfølgning 

Dagsorden og referat fra sidste møde: OK 

Vedrørende kanoansvarlig: Der mangler endelig registrering hos korpset 

Vedrørende samarbejde med folkeskolen: Vi vælger at gå ind i dette så snart der måtte være basis 

herfor. 

 

2. Nyt fra 

GL: 

 Gennemgang af status for de enkelte grene 

o Fint fremmøde hos juniorspejderne. Sheltertur nylig afholdt. Pga. manglende plads endte 
denne med teltovernatning ved egen spejderhytte. 

o Hos troppen er efterårsturen udskudt (afholdes primo november) 

o Seniorspejd: 3 deltagere med god energi og konstruktive møder. 

o Familiespejd: 7 familier deltog i MUS-løbet. 

o Mikrospejderne har nu været på smølfelejr. 

o Hos minierne var der 20 spejdere der deltog i vandretur (gåtur til Leifs fødselsdag). 

Grenen skal senere på lejrtur til Edslevhytten. 

 

 Diverse 

o Der har været afholdt spejdermøder på torvet. Har fungeret fin over hele linjen. 

o GL har været på ledelseskursus 

o Der har været lederdag med fokus på samarbejdsøvelser 

o Vedrørende julelejren: Her vil Thomas Larsen være tovholder under temaet: Jul i gamle 
dage. 

o Vedrørende arbejdsdag ved hytten: Thomas melder ud med nærmere detaljer. 

 

 

Formand: 

 Der skal være møde i hallen med foreningerne omkring et muligt HIF-medlemskab. Vi skal have 

formuleret indlæg, da vi ikke sender nogen repræsentant. Vi kan ikke umiddelbart se os som en 

samarbejdspart og et medlem, da vi jo først og fremmest ikke er en idrætsforening og vores vilkår 
således ser noget anderledes ud. 

 

 



Kasserer: 

 Regnskabet er for nuværende en anelse misvisende. Vi får blandt andet mindre lokaletilskud. 

Udgifterne til ture/lejre er tillige under det budgetterede. Men i forbindelse med mikroturene er 
der en forventning om lidt flere udgifter, idet der ofte vil være deltagelse af familiemedlemmer. 

 Vi har nu konto i Brugsen og gruppen ligger foreløbig inde med 3 kort. 

 Mikrogrenen og tropsspejderne har stået for lodseddelsalg. 

 Gennemgang af restanceoversigt for kontingentindbetaling. 

 Vedrørende elektronisk indmeldelsesblanket: Vi skal stadig have udarbejdet en sådan og sørge 

for, at den i forbindelse med udfyldelsen sendes direkte til kassererens postkasse. Thomas og 

Frank står for afstemning af relevante medlemsdata. 

 Vedrørende rusmiddelpolitikken: Denne skal vi have nedfældet i gruppens retningslinier. 

 

3. Retningslinjer 

Følgende punkter skal opdateres: 

 Klanarbejde i Hørning Gruppe 

 Familiespejd 

 Kontingent for familiespejd 

 Gaver til arrangementer – dette punkt skal revideres og det tages op ved næste bestyrelsesmøde. 
Lone og Margrethe vil stå for oplæg vedrørende dette punkt. 

 

4. GL´s virke 

GL har behov for forventningsafstemning i forhold til det arbejdsområder, der skal prioriteres og 

hvorledes udfordringer og opgaver omkring gruppen i det hele taget skal gribes an. GL ønsker blandt 
andet at foretage obligatoriske samtaler med de enkelte spejderledere. 

 

5. Bålhytten 

Der er indhentet tilbud på reparation samt udskiftning af taget. Der er i skrivende stund ikke taget endelig 

stilling til, hvilket tilbud vi vil gøre brug af. Men indtil videre hælder bestyrelsen til en udskiftning, da det 
umiddelbart må forventes at være den mest holdbare løsning. 

 

6. Familiespejd 

I forbindelse med julelejren deltager denne spejdergren om lørdagen og prisen er fastlagt til 75,- pr. familie. 

 

7. Klubliv Danmark 

Denne ordning præsenteres i forbindelse med bankospillet. Der medbringes desuden brochurer der 

beskriver ordningen nærmere. 

 

8. Status på bemanding 

Der er behov for ekstra grenleder hos minierne som situationen tegner sig nu og her. 

Kanoansvarlig er Dennis Toft. 

Gruppen søger ny Sankt Hans tovholder. Der bliver lavet opslag på hjemmesiden. Dette gælder 

desuden formandsposten, idet der skal udpeges ny formand ved næstkommende grupperåd. 

 

9. Eventuelt 

Der mangler tilsyneladende ledererklæringer. Formanden undersøger dette forhold nærmere. 

Næste møde: ? 


