
Referat bestyrelsesmøde 15. maj 2018 
 

Tilstede: John, Anita, Martin, Hans, Lasse, Lone 

Afbud: Nanna 

 

Kommentarer til sidste referat: 

 

– Det præciseres, at den oprettede konto til voksenspejd alene er en administrativ konto til 

brug for gruppens regnskab – altså ikke en bankkonto. 

– Det præciseres, at det i seneste referat nævnte ”deltagelse på BUUS” rettelig skulle have 

været deltagelse på anti-mobbe møde (arrangeret af junior-klubben) 

 

 

Siden sidst - gruppeleder: 

 

– Lederdag afholdt – der blev arbejdet med kreativitet, pionering, ”Plads til alle børn, der vil 

være blå spejder” - hvordan? 

– Ledergruppen arbejder videre med kriterier for oprykning samt øget forældreinddragelse for 

at kompensere for manglen på ledere. 

– Der har været afholdt Skt. Georgs dag – det var en god dag. 

– Dorte sygemeldt – Ann hjælper til. 

– Der er udfordringer ved planlægning af sommerlejr uge 27. 

– Der arbejdes med lederfordeling efter sommerferien. 

 

Siden sidst – kasserer: 

 

– Status 107 børn indmeldt i gruppen. 

– Gruppen har opnået tilskud som forventet. 

– Gruppen har ikke haft de store udgifter. 

– Kontingentstigning ræder i kraft 1. Juli 2018. 

 

Enkeltsager: 

 

– Hegn mod banen genrejst og repareret af lederne. Det fremstår fint og tydeligt nu. 

Overvejelser omkring muligheden for at sætte pil, som kan vokse til. Hegn tilses hvert halve 

år af lederne. 

– GDPR – persondataforordningen – vi afventer korpset, som antages at udmelde 

retningslinjer. Vi skal ikke opbevare data på tidligere medlemmer i det omfang, vi selv er i 

stand til at slette disse oplysninger. Personfølsomme oplysninger/ sundhedsoplysninger kan 

opbevares, så længe informationen er relevant i arbejdet med børnene. Bliver info senere 

overflødig – idet forholdet ikke længere er aktuelt (fx ved sundhedsoplysninger) – skal disse 

slettes. 

– Børneattester – Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med børneattester for 

Gammelpatruljen og onsdagsholdet – dog undtaget ved deres deltagelse i lejre med børn. 

Derudover skal der indhentes børneattester på alle over 16 år, medmindre det konkret 

vuderes ikke at give mening. Det er desværre en ”bøvlet” proces at indhente attesterne. 

 

 

Der indkaldes til næste bestyrelsesmøde den 25. september – afvigelse fra 3. tirsdag i ulige måneder 

grundet forventeligt forfald af deltagere den 18. 

 

 


