
Referat af bestyrelsesmøde d. 27/3 2018 kl. 19.30: 
 
Tilstede: Lasse, Hans, Nanna, Mette, John og Martin (referent) 
Fraværende: Anita, Lone J. og Jacob 
 
1. Gennemgang af dagsorden og referat fra sidste møde: 

Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev gennemgået, uden kommentarer. 
 

2. Siden sidst – gruppelederen og ledere: 
Lasse fortalte lidt om hvordan det 1. møde i Voksenspejder grenen var gået. 
Diskussionen om nuværende spejderledere må deltage eller ej, kom op igen. 
Der var enighed om at John (kassereren) opretter en separat konto i regnskabet til 
Voksenspejder. 
 

3. Økonomi – kassereren: 
John gennemgik hurtigt økonomien. 
De kontingentet for ledere og passive medlemmer hovedsageligt går til Korpset og Divisionen, 
så blev det besluttet, at hvis de på et tidspunkt må deltage i Voksenspejder, så skal de på lige 
for med alle andre deltagere, betale hvad det koster den pågældende dag. 
Vi har nu en løsøreforsikring, så vi er dækket mod brand osv. 
De andre forsikringer blev gennemgået. 
Kasko på trailerne bliver opsagt, da de er dækket af løsøreforsikringen. 
John vil sørge for Falck abonnement gennem korpset, som b.la. er incl. lovpligtig service af 
brandmateriale og pulverslukkere. 
 

4. Enkeltsager: 
 Evaluering Grupperådsmøde: 
   Lasse forslog at bestyrelsen mødes inden Grupperådsmødet til et lynmøde, for evt. at snakke 
   om antal medlemmer i bestyrelse o.l. 
   Ellers var det generelt et godt Grupperådsmøde, med OK forældretilslutning, og rigtig god 
   leder tilslutning.  
 Hvordan skaffer vi flere ledere: 
   Voksenspejder kan potentielt kaste et par ledere af sig. 
   Hans vil lave ”et tilbud” i Borger i Hørning gruppen på Facebook 
 Styring af materiale til hjemmesiden og Dropbox: 
    Bestyrelsen besluttede at Webmasteren bestyrer hjemmesiden og de forskellige mails ved  
   One.com, dog uden tilladelse til at læse andre mails end Webmasterens egne. 
   På Facebook grupperne der har noget med DDS Hørning at gøre, samt på forsiden af 
   hjemmesiden, skal der gøres opmærksom på vores nye billedgalleri. 
   Webmasteren har af bestyrelsen får lov til at vurdere, hvad der skal lægges på hjemmesiden 
   samt Dropbox. I tilfælde af tvivl, så spørges Formanden, Kassereren og Gruppelederen.  
 Deltagelse på repræsentantskabsmøde i BUS, og deltagelse på antimobbestrategi work-shop. 
   John fortalte lidt om hvordan rep.mødet i BUS vil forløbe, han deltager selv i egenskab af at 
   han sidder i bestyrelsen i BUS. Det bliver sendt en reminder for deltagelsen d. 16/4-18. 
   Bestyrelsen blev enige om vigtigheden i, at vi deltager med en repræsentant for lederne, 
   bestyrelsen og en aktiv spejder på work-shoppen for antimoppestategi, som bliver afholdt af 
   Juniorklubben i Hørning. 
 Spejderaktiviteter i skolerne sommerferie: 
   Vi har fået et brev om aktiviteter i sommerferien. Der blev besluttet at vi ikke gør mere 
   ved det, da vi pt har ventelister, og derfor ikke har brug for at ”reklamere” for at få nye  



   medlemmer. 
 

5. Eventuelt: 
 Prisen på leje af kanoerne blev diskuteret, da Hans har fået en forespørgsel fra en tysk 
   spejdergruppe, som tidligere har haft lejet dem. Bestyrelsen blev enige om en pris på kr. 
   1500,- pga. de gamle relationer til den tyske gruppe. 
 Bestyrelsen blev enige om at Indaba for lov til at låne kanoerne i Pinsen. 
 Hans’ nabo har tilbudt et betalt job med at samle sten på ”travbanen”. Det kunne være 
   interessant hvis der skal tjenes penge til at betale en dyr lejr / tur. Troppen og Juniorerne  
   vil blive spurgt i første omgang. Der var enighed om, at de tjente penge udelukkende går 
   til den gren / de grene der udfører arbejdet. 
 Frank, som bestyrer trailerne, kan ikke komme ind på hjemmesiden, for at se bookningerne. 
   Der bliver arbejdet på at finde en løsning på det. 
 Der blev snakket om at få skiftet de eksisterende radiatorer ud med nogen uden termostater. 
   Så de alle kan styres fra centralt hold, i stedet for hver enkelt kan / skal styres. 


