
Referat fra bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
tirsdag d. 15. december kl. 19.30 i spejderhytten. 

 
Hørning d 5/1-2016 

 
 
 Referat: 

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

1. Opfølgning 
Idet Rikke ønsker udmelding af spejdergruppen fratræder hun tillige sin bestyrelsespost (ungt 
medlem). Dan ønsker ikke genvalg som forældrerepræsentant. 
 

 Kommentarer til referat fra sidste møde: 
Vedrørende samarbejde med folkeskolen formuleres dette som nedenstående: 
Vi ønsker kun at gå ind i et sådant samarbejde, hvis vi ser det som en oplagt mulighed. 
 
Vedrørende GL’s ønske omkring ledersamtaler formuleres således: 
GØ ønsker på sigt at foretage sådanne obligatoriske samtaler, hvilket er et initiativ som bestyrelsen 
bakker fuldt op omkring. 
 

2. Nyt fra 
GL: 

 Gennemgang af diverse spejderarrangementer 
o Julelejren var velplanlagt og fungerede godt, om end der var en del langvarige aktiviteter 

på de poster, der indgik i juleløbet. Evaluering af dette arrangement var tænkt ind i selve 
lejren, men blev også taget på ledermøde senere. 

o I forbindelse med seneste ledermøde skulle den enkelte grenleder forholde sig til 
spørgsmålet om, hvad ”det gode spejdermøde” består i, og hvornår det har fundet sted. 
Og det viste sig, at det ikke umiddelbart var nogen let opgave at tage stilling til. Så det 
gav en god og sund diskussion om netop dette emne. 

o Vedrørende skovens dag: Vi arrangerer ikke noget i den forbindelse. 
o Thomas har nu helt og holdent trukket sig som webansvarlig og bestyrelsen blev grundigt 

orienteret om baggrunden herfor. Vi skal nu overveje Asbjørns fremtidige rolle i relation 
hertil, da han således vil få en udvidet webredaktør rolle. 

o I dag står Helge som domæneansvarlig i forhold til gruppens hjemmeside. Formanden 
tager kontakt med ham for overdragelse. 
 

Formand: 
 Har endnu ikke modtaget referat fra HIF møde med foreningerne. Formand rykker endnu en 

gang. 
 Rusmiddel politik er nu formuleret og kommer til at ligge på hjemmesiden. 

 



 
Kasserer: 

 Regnskab/Budget kommer til at balancere. Med hensyn til lejre er der her et overskud i forhold til 
det budgetterede. Imidlertid er der derimod brugt flere penge end vanligt på 
spejdermøde/spejderarbejde, hvilket vi anser som en positiv udvikling. 

 Vi har i løbet af spejderåret ikke haft den store hytteleje, hvorfor lokaletilskuddet ikke bliver som 
ventet, da det beregnes på dette grundlag. 

 Med hensyn til telefonpenge kan lederne opnå godtgørelse herfor. Så kassereren efterlyser 
anmodning om tilbagebetaling heraf. 

 Kort til COOP er nu modtaget. 
 

3. Skift af vandmåler 
 Foretages af Hermansen/Stilling. Resultatet bliver en installation der lever op til lovkrav. 
 Vi vil foreslå en 60 l. varmtvandsbeholder der installeres i forbindelse med nuværende 

brusekabine, der således nedlægges. Da der også fremadrettet skal være mulighed for bad, skal 
bruser således opsættes andetsteds i baderum. Men det burde ikke være noget problem 
umiddelbart. 
 

4. Retningslinjer 
 Den udarbejdede oversigt over beløb til gaver blev gennemgået og justeringer foretaget. Der 

udarbejdes ny version af denne gaveoversigt, som efterfølgende skrives ind som en del af 
gruppens retningslinjer. 

 Vi vil ansøge om hædersnål til hyttemor, for hendes mangeårige og solide indsats i forbindelse 
med tilsyn med hytten og opvartning til diverse arrangementer. 

 Med hensyn til børneattester vil formanden undersøge de præcise regler i forhold hertil. 
 Kontingentsatserne for gruppen er skrevet ind. 

 
5. Bålhytten 

Vi gennemgik de foreliggende tilbud og blev enige om at indhente tilbud fra lokal tømrer også. Dette 
tilbud skal være inklusive behandling af brædder. Herudover skal vi have træbehandling inkorporeret i de 
eksisterende tilbud, så vi opnår direkte sammenlignelige tilbud. Herefter tager bestyrelsen beslutning om, 
hvem der skal stå for opgaven. 

 
6. Grupperådsmøde 

Bestyrelsen har vedtaget at dette møde afholdes tirsdag den 23/2-2016 kl. 18.30 
 

7. Status på bemanding 
På lederfronten er der stadig en større kabale der skal gå op. For nuværende kan det konstateres, at 
der hos minispejderne er flere forældre der udtrykker vilje til at hjælpe lidt til med de praktiske 
opgaver. Men minilederne vil stadig skulle koordinere møderne. 
Der er aspirant klar til sommer (mikroleder). Nu og her er der venteliste hos mikrogrenen. 
Ellers forsøges der til stadighed med forældrehjælp, hvor det er muligt. 
 
Med hensyn til formandsposten er 2 emner foreslået. 
 



Sankt Hans Tovholder efterlyses stadig. Her er forslags- og ønskeliste endnu i spil. Her skal vi være 
opmærksomme på, at der skal planlægges møder løbende hen over indeværende halvår. Men indhold 
af disse møder er veldokumenteret og flere bestyrelsesmedlemmer er allerede bekendt hermed. 

 
8. Klubliv 

Vi bør overveje en egentlig kampagne, der oplyser om vilkår ved medlemskab. Og så skal vi have bestilt 
informationsfoldere til uddeling. 
 

9. Nyt udefra 
Intet til dette punkt. 
 

10. Eventuelt 
 ”Spor i landskabet” 

John orienterede om en henvendelse vedrørende udvidelse af Hørningstien. 
Vi ønsker ikke at deltage i vedligeholdelse heraf, men derimod kan vi overveje at lave aktivitet i 
forbindelse med åbning af ny stisektion. Afhængig af tidspunkt samt grenholdenes planlægning. 
Umiddelbart kunne der blive tale om en bålaktivitet, hvor vi kan gøre reklame for vores 
spejdergruppe. 

 Næste møde: Ikke besluttet i skrivende stund 


