
 
   

   

  

 

Referat af bestyrelsesmøde den 30.10.18 

 

Tilstede : Mette, Martin, Hans, Lasse, Anita, Nanna og Jakob  

Afbud: Lone 

1. Gennemgang af dagsorden og referat fra sidste møde. 

Der var kommentar fra ledere til formuleringen i sidste referat omkring brug af hytte til ture. Ordet 

”nød” var nok ikke helt dækkende for hvad bestyrelsen mente, så det blev besluttet, at der kan 

være gode argumenter for at bruge hytten til ture, men at det ikke skal være det foretrukne. 

Hytten må ifølge reglerne ikke bruges til overnatning. 

  Dagsorden godkendt 

 

2. Siden sidst- Gruppelederen og andre 

Anita informerede om hvad der var behandlet på ledermødet den 29.10. Referat tilsendt alle 

bestyrelsesmedlemmer.  

Lederne opfordrede bestyrelsen til at hjælpe med hvervning af nye ledere, og gerne uden for 

forældrekredsen. Der blev drøftet flere tiltag, og en mulighed kunne være at få produceret en lille 

video til brug på FB mv. Den skal  fortælle om livet som spejder/leder, og hvilke muligheder det 

giver både som aktiv og sidenhen i livet. Anita vil spørge Niels (hendes mand), om det kunne være 

en opgave for multimedie linjen på efterskolen.. 

Forslag om at få produceret en T-Shirt med logo eller lign for Hørning DDS. Opbakning fra 

bestyrelsen, som arbejder videre med den gode ide. 

Bestyrelsen blev orienteret om, at Lone Jacobsen holder som leder i forbindelse med julelejr. 

Bestyrelsen udtrykker stor anerkendelse for det store arbejde Lone har ydet for DDS Hørning, og 

ser meget gerne at hun fortsat har tilknytning til gruppen, til glæde for både spejdere og Lone. 

Anita foreslog der bliver afholdt nytårskur. Formen ikke helt på plads, men planlagt til en gang i 

begyndelsen af januar. 

 

3. Økonomi- kasseren 

Der er kommet mange nye medlemmer, som gør at vi på indtægtssiden er tæt på at være i mål. På 

hytten er der brugt pænt over budget, men bla. er der indkøbt ny plæneklipper. Overordnet set er 

der overensstemmelse mellem budget og regnskab. 



 
   

   

  

 

 

4. Enkeltsager. 

John omtalte de problemer der er med gruppe Web i samarbejde med medlemsservice. Udgave 2.0 

skulle afhjælpe det. Martin vil stå for implementering. 

Korpsrådsmøde. Nanna og Ann deltager 

Grupperådsmøde. John og Martin er på valg, og genopstiller. Der skal vælges ny lederrepræsentant, 

da Lone holder som leder. 

Trailere. Vore tre lad trailere og kanotrailer har store mangler på vedligehold. Behovet for at have 

tre lad trailere blev diskuteret, og det blev besluttet, at Hans undersøger om det kan betale sig at 

bringe dem op til lovlig standard. Alternativt skrottes de, og vi investerer i en ny med presennings 

rig. Evt. kan den flyttes fra en af de gamle. Maks vægt 750kg og uden påløbsbremse af hensyn til 

vedligehold. Med hensyn til kano trailer, skal den bringes i lovlig stand asap. Hans tager den 

opgave. 

 

5. Eventuelt 

Nanna oplyste, at korpsets reviderede regelsæt er til afstemning inden længe, og opfordrede 

bestyrelsen til  at gennemse ændringerne på DDS.DK. Nanna modtager kommentarer.  

 

Næste bestyrelsesmøde den 18.12 kl 20. (forslag da punktet ikke blev behandlet!) 

 

Hørning den 31.10.18 

Hans Andersen 

 

 

 

     

 

 

 


