
Referat 

Bestyrelsemøde d. 15.1.19  

Møde deltagere; Mette, Hans, Martin, Lasse, John og Lone 

Fraværende; Anita og Nanna 

 

1. Gennemgang af dagsorden og referat fra sidste møde. 

Ingen kommentarer 

 

2. Siden sidst - gruppelederen og andre 

Der er lavet halvårsprogrammer for foråret 

Der opfordres til at halvårsprogram laves tidligere (i november). Dette er både på grund af spørgsmål om 

økonomi til lejrturer, mulighed for tidligere bestilling af hytter og tilskud fra Kommunen kan søges. 

Lederne vil evaluere julelejr ved næste møde. 

 

3. Økonomi - kasseren 

Der er sendt refusion til kommunen for foråret 2019 

Der har været en forventelig nedgang af medlemstallet, efter sidste års store fremgang. Nedgangen er over 

alle grupperne. 

Banko gav i år ca. 7 – 8000 kr. 

Turer og lejre har givet ca. 9.000 kr. i overskud. 

Der er ca. alt i alt ca. 30.000 kr. i overskud. Turer/lejr, materiel og kurser. 

 

4. Enkelt sager 

Der skal drøftes i ledergruppen om der skal spares op til Letland tur eller andre turer. 

 

- Grupperådsmøde  

Gruppe rådsmøde besluttes er 27.2.19 kl. 19.00 – 21.00. i spejder hytten. 

 

Der laves beretning fra Lederne og bestyrelse ved grupperådsmødet. 



Lederne indkaldes til møde om bl.a. valg af gruppeleder og leder repræsentant inden gruppe rådsmøde. 

Der skal være en bestyrelse repræsentant ved valg. Mette kommer ellers sørger hun for der kommer en fra 

bedstyrelsen 

 

Der er til Grupperådsmøderne valg til bestyrelsen. 

John sender indkaldelse til Grupperådsmøde ud til medlemmerne.  

Bestyrelsen mødes 1 time før, drøftes indkommende forslag, samt laver kaffe og småkager.  

 

Bestyrelsen har diskuteret om evt. udvidelse af bestyrelsen. Dette vurderes ikke være relevant. 

 

Ny hjemmeside 

Hjemmesiden www.ddshorning.dk er oppe at kører. 

Der er udarbejdet af kontaktoplysninger til kontaktpersoner og grenledere på hjemmesiden. 

Der er lavet ny indmeldelses blanket 

Der arbejdes fortsat på den nye hjemmeside. 

 

 

Hans er trailer og kano ansvarlig. Som oprettes på dds hjemmesiden. 

Der må gerne komme forslag til den nye hjemmeside. 

 

Indmeldelses blanket, elektronisk er på hjemmesiden, udskrives og gives til leder.  

 

Der undersøges hvordan man opretter et arrangement på hjemmesiden. Dette undersøges af Martin. Og 

der gives en instruktion. 

 

Der købes ny trailer og den bedste af de gamle trailer (lejr trailer). Kano traileren beholdes. Nedsat til 750 

kg. 

Vedligehold af trailer, skrives der til Hans. 

 

Håndtering af GDPR 

Der undersøges hvordan mailadresser ikke gives til alle i gruppen grupper, ikke gives til alle dem der sendes 

mails til. 

http://www.ddshorning.dk/


Relevante personlige oplysninger undersøges og opfordres lederne til at have oplysningerne korrekt. 

 

Fritidspas undersøges når det bliver relevant. 

 

Evaluering af julelejr 

Økonomisk er julelejr dyr og der har været noget underskud. 

Julelejren er samlende for hele dss hørning. Er yderst vellykket. 

 

 

Dagsorden til næste møde facebook billeder, opbevarelse af særlige hensyn. 

Der tilføjes i rusmiddelspolitikken, at andre euforiserende stoffer og rusmidler ikke må benyttes sammen 

med spejdere. 

Askebægeret flyttes fra indgangen, og der henstilles ikke til at ryge ved indgangspartiet. 

 

 

Privat oplysninger; 

På facebook 

 


