
Referat bestyrelsesmøde 
Tirsdag, d. 19/3 2019 

 
 

1. Gennemgang af dagsorden og referat fra sidste møde 

Rettelse: Der er ansøgt om refusion.  

2. Siden sidst – gruppelederen og andre 

Lederfordeling i grenene er pt lidt skæv, det vil der blive kigget på til næste ledermøde.   

Der er ønske om at ledere bliver inddraget mere, når der tages større beslutninger om indkøb og lignende 

der påvirker lederne fx trailere og andet praktisk udstyr.  

Brændeskuret ønskes indrettet så der er et tørt og et vådt skur.   

Vi har været heldige at få rester af rent træ fra tømrernes svendeprøve. 

Lodsedler, dagen er udskud til 13. april, vi starter tre forskellige steder i byen. Der tilmeldes på 

hjemmesiden. 

Der er nedsat et Indretningsudvalg der vil arbejde på at få det bedste ud af de forhold vi har.  

Der er også nedsat et  Skt Georgs dags udvalg, der står for planlægningen af dagen.   

Nøgler til Troppen  der er ønske om at patruljeleder og- assistenter får nøgle til hytten. Der ligger et 

praktisk arbejde i at få det til at gå op, dette skal løses sammen med Hans, der er nøgleansvarlig. Der er 

opbakning til det fra både leder og bestyrelse.  

Julelejr, er er nedsat et tovholder-team. 

Der ønskes at booke Fjeldholmlejren til julelejr i 2020, når det kan lade sig gøre.  

Der bliver kigget på gruppens traditioner og samtidig er vi påbegyndt arbejdet med den røde tråd, det er en 

proces.  

Martin har rundsendt info om oprettelse af arrangementer på hjemmesiden. Det ser ud til at kører rimelig 

fint.  

Unge i bestyrelsen der er ønske om at få nogle unge med, selvom de ikke har stemmeret. Det er vigtigt, at 

de deltager i det der er interessant for dem, så dagsorden indrettes efter det.  

Valgte korpsrådsrepræsentanter: Nanna og måske Ann eller Sigurd.  

Deltagere til divisionsrådsmøde: Lasse, Anita, Leif, Mette og Thomas. 

Sommerafslutning er endnu ikke fastlagt, men der kommer et oplæg til næste ledermøde 

Snittekursus på vej, der arbejdes på et udkast til et snittekursus med ekstern underviser.  



Der er udarbejde en Lederskrivelse til nye ledere, de kan få som en del af deres intro i gruppen.  

Næste ledermøde Dieter kommer og hjælper med at fortælle og planlægge osv.  

 

3. Økonomi – Kassereren 

Vi har fået et større refusion end forventet per spejder 

Der er givet mere tilskud til træning og uddannelse af ledere end forventet. 

Mobile pay er lige på trapperne. 

Der er begyndt at blive brugt lidt flere penge til spejderarbejdet, det er positivt.  

Der er mulighed for at søge midler hos Skt Georgs Gilderne. Vi ønsker ikke tilskud til noget nu, men forhører 

om der kan være mulighed for tilskud senere til besøg af Letlandsspejdere eller besøg til Letland.   

4. Enkeltsager 

a. Evaluering af grupperådsmødet 

Mødet gik rimelig fint og smertefrit.  

Det er ønskeligt med om der var flere forældre. Ideer til at udvikle en ny måde at afholde det på er vigtigt, 

Der skal arbejdes videre med det inden sommerferien, så der er tid til udvikle ideen og finde på. Et udvalg 

af ledere og bestyrelsesmedlemmer kan etableres for at finde på et nyt koncept. Anita spørger i 

lederflokken, om nogen vil være parat til at stå for nogle aktiviteter.  

b. Afholdelse af Skt. Hans – ny lokalitet?  

Der er bekymring for, om der er plads til det på den foreslåede lokation, det er også usikkert om der er tørt 

nok, hvis det er en våd sommer. 

Det er traditionsbundet at være til Skt Hans, det bør tænkes ind, derfor kan der også være en risiko for at 

man ikke opnår det ønskede ved at flytte et bålet. 

Det kan være en bekymring, at man skære den bydel fra som bålet er i nu. Hvis man flytter et. 

Parkeringsforholdene er også dårligere.  

Vi ved ikke om der er forbehold fra naboerne omkring den foreslåede lokation.  

 

Skt Hans udvalget skal høres inden der gås videre med det. Fra bestyrelsen er der ikke umiddelbar 

opbakning til at flytte det.  

c. Samarbejde med festivalklub  

Fra lederes side er der ikke opbakning til det, hvis det kræver mere arbejde. Det ville måske være muligt, 

hvis der skulle indsamles til noget konkret fx en Letlandstur, eller anden lejr.  

  



 

d. Gruppe t-shirts  

Der skal laves en ny gruppe- T-shirt, designet  laves som konkurrence.  

Skal hele overskuddet fra lodseddelsalg går til T-shirts. Lederne har godkendt dette.  

 

Vi prøver konceptet af og evaluere efterfølgende.  

Salget fra i år går til T-shirts og gruppen dækker resten hvis nødvendigt.  

Der skal ligge et fast tilbud på ca. 150. på op til tre farver. Der ønskes også en pris på efterbestillinger.  

 

En leder mere går med i et udvalg sammen med nogle spejdere, for at finde designet.  

Der skal være mulighed for at forældre mm kan købe en t-shirt. 

 

e. Aftale om fremtidige bestyrelsesmøder 

22.5 hos Lasse kl. 18.30 til spisning.  

Der aftales fra gang til gang hvornår næste møde afholdes. 

f. Foreningernes aften 26/3 – evt samkørsel 

Mette, Lone J og John tager afsted. 

g. Møde om FNs verdensmål – deltagere fra gruppen? 

Så vidt vides deltog ingen fra Gruppen til mødet. Der er fortsat temadage, de næste måneder. Der er 

interesse for at deltage, men desværre ikke den fornødne tid.  

h. Evt. orientering om trailerkøb 

Kanotraileren er helt ok, og var i god stand 

Den anden der er renoveret (den store der ikke er en boogie) var i rigtig dårlig stand, men er nu ok og klar 

til udlån. Det er chaufførens ansvar at sikre bilen er godkendt til at må trække traileren.  

Den lille trailer og boogie-traileren må ikke længere benyttes. De sælges på auktion i leder- bestyrelse og 

hjælpere-gruppen, herefter går vi bredere ud, hvis de ikke sælges.  

 

5. Evt. orientering om reparation af bålhyttetag 

Det er lavet, det er blevet meget bedre, men ikke perfekt.  

 



6. Eventuelt 

Der ønskes en lille trappestige til indedørsbrug. Med minimum 5 trin. Lasse indkøber en.   

Vejens tilstand - der er taget kontakt til Mose Lone og der samarbejdes med skolen. om at få vejen 

forbedret. Der ønskes at udbedring af vejen går helt op til indgangsportalen.  

Plæneklipperen har været til eftersyn og kommer tilbage igen.  

Kommunen vil gerne ned at fælde træer, vi ønsker at være med når de kommer. Der er endnu ikke fastsat 

en dag.  

Info fra Webmaster der er oprettet nye mailadrresser til trailer, kano og onsdagshold.  

Indmeldelsesblanket, den nye bruges ikke endnu. Det skal informeres bedre ud, så den bliver brugt.  

Affald ønskes at tages op til næste bestyrelsesmøde. Skal vi ændre på hvordan vi sortere nu? 

 

 


