
Referat bestyrelsesmøde tirsdag 16/1 2018 

Tilstede: Anita, Dorthe, Hans, John, Martin, Margrethe, Mette 

Afbud: Lone 

 

 

1. Referat fra sidst – diskussion om tidspunktet for afholdelse af grupperådsmøde. Det blev 

besluttet, at afvige fra tidspunkt i sidste referat (kl. 17:00) og grupperådsmødet vil blive 

afholdt fra kl. 19-21 uden børnedeltagelse. Anita laver udkast til indbydelse, og programmet 

vil indeholde en spejderaktivitet for forældrene. 

 

2. Økonomi: 

Regnskabet for 2017 bliver med underskud ca. 63.000,00. 

Noget af underskud skyldes SL2017 – lederbetaling + materiel, og kommer dermed ikke igen. 

Ture og lejre løber nogenlunde rundt. Julelejren kostede kr. 340,- pr. deltager. Der var overvejelser 

om, at man går tilbage til to mindre gratis ture og i stedet betaler for julelejr. 

Der er kommet 56 nye spejdere – 15-20% øget kontingentindtægt. 

 

Forslag på grupperådsmødet: Kontingent stigning på kr. 200,00 årligt for familiespejd, mikro, mini, 

junior og trop. Efterfølgende søskende får 200,00 kr. rabat på kontingent (ligesom nu) 

Klankontingent bibeholdes. 

 

Det blev besluttet, at børnekurser skal godkendes af grenlederen, og lederkurser godkendes af 

gruppeleder. Der blev nedsat et budgetudvalg – John, Hans og Dorthe – som skal se på budget for 

2018 – målet er et budget, som enten løber rundt – eller med underskud max ca. 20.000,00. 

 

3. Nyt fra gruppeleder: 

Der er mange spejdere, der har været stor tilgang. 

Der er god energi i ledergruppen, som dog er under pres. Der kunne godt bruges flere ledere. 

Ledergruppen har haft debat om, hvordan ventelister kan elimineres – eller bringes ned. Formentlig 

ikke muligt uden tilgang af nye ledere. Mulighed for forældre-assistance i de små grene. 

 

4. Margrethe fremlagde sin og Lasses ide om voksensejd for forældre. Tanken er ca. 4 møder 

årligt, hvor der betales et symbolsk beløb pr. gang. Målet er ”de voksne voksne” 25+. 

Tanken er at præsentere forældre for traditionelle spejderaktiviteter. Håbet er at afsøge, om 

der er grundlag for at finde nye ledere ad denne vej. Der er mange gode ideer til projektet. 

Formentlig vil første møde finde sted i løbet af foråret. Der var stor opbakning til projektet i 

bestyrelsen. Der skal reklameres lidt for projektet i forbindelse med grupperådsmødet. 

 

5. Anita oplyser, at udbedring af indgangsportalen har lange udsigter. Renovation ved hytten 

udført af Reno Norden, som ikke er indstillet på at betale. Anita har dialog med både Reno 

Norden og Reno Syd herom. 

 

 

 

 

 


