
Referat af bestyrelsesmøde d.25.09.2018 

 

Tilstede: Mette, Martin; Hans, Lasse, Anita, Lone og Thomas 

Afbud: Ingen 

 

1. Gennemgang af dagsorden og referat fra sidse møde: 

Dagsordenen gennemgået og referatet godkendt. 

 

1. Siden sidst ved GL: 

Anita informerede om, at det på ledermødet d. 14. august, var lykkedes at få lederkabalen til at gå 

op. 

Ledermøder er blevet ændret til hver anden måned, hvor de så er blevet længere og, hvor lederne 

spiser sammen for også at få noget socialt sammen. 

”Den røde tråd” tager snarest op igen, da der er kommet nye mærker, og det vægtes højt, at der 

bliver et forløb gennem alle grene. 

5 ledere deltager i lederevent her d. 29.-30. sept. På Pindstrup spejdercenter. 

De er meldt til forskellige workshops. Dejligt så mange tager med. 

Lederønsker: 

3 nye trangiaer med gas.   Godkendt 

Penge til Sheltere.    Godkendt 

Pengene hertil får lederne fra Udbyhøjudvalget. 

Der var 41610,53 kr. til overs fra salget, som alle går til sheltere.  

Lederne skal selv blive enige om hvilke og ikke mindst hvor de skal ligge. De koster ca. 10000. kr. 

pr Stk., så der er også penge til at etablere et bålsted der hvor de kommer til at ligge. 

 

2. Økonomi ved kassereren: 

Vi mangler på nuværende tidspunkt 15000 kr. i forhold til buget. Dette fremkommer ikke mindst for 

de vi har haft et stort fald i medlemmer. I april var vi 153 og nu er der 123 fordelt på følgende måde. 

 

Familiespejd: 9  -  Mikro 14  -  Mini  19  -  Junior 23  -  Trop 20 

Alle grene skal have tjekket om alle deres spejdere er registret. 

Vi skulle have betalt 4380 kr. tilbage til kommunen for, for meget i lokaleleje. 

Kommunen har dog kun forlangt 675 kr. 

 

Lodsedlerne gave et overskud på 8985 kr. Hvilket betyder at grenene har flg. I deres 

”lodseddelkasse” som de selv må råde over: 

Mikro 0 kr.   - mini 2600 kr.  – Junior 1482 kr.  - trop  1736,50 kr. 

 

Vedr. Kurser og ledertræning skal 5 ledere afsted på lederevent og 4-5 tropsspejdere på Plan. 

 

Skt. Hans gav i år 0 kr. da der var bål forbud. 

 

Der er indkøbt en ny plæneklipper for 7000, 00 kr. Vi fik 1000,00 kr. for den gamle, og kommunen 

har givet et tilskud på 3000,00 kr. 

 

 

3. Enkeltsager: 

 

Ledersituationen: 

I øjeblikket er der bemanding på alle grene. 



Men vi mangler nogle med lidt mere spejdererfaring, eller kan man sige flere der er der som 

spejdere og ikke som forældre. Flere af de hjælpere vi har, er der kun med fordi deres børn er der, 

hvilket betyder, at hvis barnet holder har vi ikke længere den hjælp. 

Derfor stor opråb til bestyrelsen til at hjælpe med denne udfordring. 

 

Problemer med at forældrene bliver holdt langt væk fra spejderarbejdet. Forældrene føler ingen 

tilhørsforhold til gruppen, når de ikke må være med. Flere føler sig sat udenfor, når de skal vente 

uden for portalen. 

Ikke den bedste måde at få nye interesserede. 

 

Byggetilladelse mail fra Margrethe: 

Vi følger procedure som fulgt indtil videre.  

Men husk der ikke må komme sider på mere end det ½ af mastesejlet, da det så ikke er et lukket 

telt. Det er de regler som blev godkendt på SL2017. 

 

GDPR – har vi styr på det? 

Nej vi har ikke styr på det. 

Venter på der bliver noget overskueligt fra korpset. 

John og Mette er fast på sagen og arbejder videre med det, da DDS ikke er færdige med at 

behandle det. 

Det blev dog besluttet, at alle skal få slettet cpr. Nr. i dropboks og Drew. 

Alle lister fra tidligere lejre med følsomme oplysninger skal slettes og fysiske papirer makuleres. 

Forældre skal i øjeblikket godkende data når de logger på medlem service. 

Bestyrelsen kunne ønske sig, at der mindst 1 gang årligt evt. 2 gange sammen med 

kontingentudsendelse bliver lavet så forældrene er nødt til at tjekke oplysninger. I lighed med intra 

på skolerne. John undersøger om dette er en mulighed. 

Hvis medlemsservice ikke kan løse det, så skal vi selv sende ud til forældre om at få tjekket deres 

data. 

Der kan læses på DDS.dk/persondata hvor langt korpset er nået. 

 

Prøvetid: 

Der har været nogle forskellige procedure omkring indmeldelse. 

Dette skal være ens for alle.  

Der er ikke noget der hedder observatør, eller vi prøver lige nogle flere gange.  

ALLE skal indmeldes 3. gang de kommer. Da der er ventelister i nogle grene, skal det være tre 

efterfølgende møder der tæller. Man skal så også være sikker på en plads. Ingen prøvetid før der er 

plads til at komme ind. 

 

Grenweekender: 

Af grenweekender eller 1 dags event er der indeholdt 1 hvert ½ år i kontingentet, julelejren og evt. 

andre ture mv. skal betales. 

Derfor opfordre bestyrelsen til, at alle ture, lejre IKKE foregår i hytten, da det er en vigtig oplevelse 

for spejderne, at komme andre steder hen. 

Hytten skal KUN bruges i nødstilfælde. Det er jo heller ikke en overnatningshytte. 

 

John: 

Julelejren i år er sat ned til 200,00 kr. da der var et overskud fra tidligere, som går ind og dækker 

resten. Forældrene skal dog gøres opmærksom på, hvordan det forholder sig, så de ikke undre sig 

over en stor stigning næste år. 

 

Vi takker klart NEJ tak til julekalendere. 

 

Retningslinjerne er ikke up to date. Dette sørger John og Martin for at få gjort. 

 

Varmepumpen er lavet og fungerer ok. 

 



Der skal fældes træer i skoven omkring hytten mv. 

I den forbindelse skal der ryddes op. Der må ikke ligge plastik og presninger. 

Opfordring til at lederne får ryddet op, meget hurtigt. 

John og Eddie har af bestyrelsen fået Cate Blanc til at bestemme hvad der skal fældes omkring 

hytte og bålhytte. Vi må selv få noget af træet, så der skulle kunne blive noget brænde. 

 

Vi har fået nyt Falck abonnent, nye førstehjælpskasser, brandtæppe og slukkere. 

 

Internetforbindelsen fungerer ikke optimalt. 

Nannas bror Henrik er hos Aura, og arbejder i øjeblikket på, at få Aura til at sponsere vores 

forbindelse. Så forhåbentlig bliver et snart i orden. Der er dog net i huset, det er udenom det kniber. 

 

Børneattester: Vi mangler kun at få en hjem fra en tropsspejder, ellers har vi nu på alle. 

John sørger selv for kontakt. 

 

Evt.: 

Næste møde flyttes til 30. oktober kl 20.00 

 

Hvis der er en som kan sørge for lidt forplejning og for kaffen, giv venligst Mette besked. 

 

 

 

 

 

Ref. Lone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


