
Referat af bestyrelsesmøde d. 22/5 2018 kl. 18.30: 
 
Tilstede: Lasse, Nanne, Jacob, Mette, Anita, John, Hans og Martin (referent) 
Fraværende: Margrethe 
 
1. Gennemgang af referat fra sidste møde: 

Referatet fra sidste møde blev gennemgået uden de store kommentarer. 
 

2. Siden sidst – gruppelederen og andre: 
Det er siden sidst blev afholdt ledermøde, og der er bred enighed om at det fungerer rigtig 
godt i den nuværende form. 
Lodsedler: Salget er ikke gået som man havde håber på, og der forventes derfor ikke et 
overskud. Hvad betyder det så for idéen med T-shirtene? 
Lederkabalen er ved at gå op, men der mangler lidt det allersidste. 
Der blev også diskuteret at forskellen på en forældrehjælper og en spejderleder skal 
synliggøres mere. 
På næste ledermøde vil følgende emner bliv taget op: 
⬧ Skal gruppen forsætte med lodseddel salg, og hvad skal overskuddet i så fald bruges til. 
⬧ Den råde tråd og udviklingskompasset. 
⬧ Lederarrangement til Kulsø Spejdercenter. 
 

3. Økonomi – kassereren: 
Gruppen økonomi blev gennemgået af John. 
Spørgsmålet om søskenderabat på kontingentet også gælder for Familiespejd blev diskuteret. 
Men da det står i vedtægterne, at det er noget der skal besluttes på Grupperådsmødet, kunne 
der ikke træffes en beslutning. 
Der blev diskuteret om der er en beløbsmæssig grænse, for indkøb af materialer til grenene. 
Både for de ting der kun vedrører den enkelte gren, og for de ting der senere kan bruges af 
hele gruppen. Der var enighed om, at Ledergruppen skal spørges til råds om større indkøb af 
blivende materialer, der kan bruges af andre grene. 
 

4. Enkeltsager: 
Status varmepumpe: 
Der bliver indkøbt og installeret en varmepumpe på 6 kW, som indvendigt kommer til at 
hænge på endevæggen ud mod værksteder. Bestyrelsen besluttede at den bliver bestilt uden 
Wi-Fi styring, og efter en grundig diskussion om der vil komme resonans eller ej, blev det  
besluttet at den udvendige del af varmepumpen bliver hængt op på værkstedets endevæg 
over skraldespandene. 
 

5. Eventuelt: 
⬧ John fortalte at der er kommet en indkaldelse til møde i BUS (Børne- og 
   Ungdomsorganisationernes Samråd), som vil foregå tirsdag d. 28/5-19 på Fælleden i 
   Skanderborg. John og Mette vil deltage. 
⬧ Gruppen har endeligt fået MobilePay. Nummeret er 211670, det hedder: DDS Hørning og er 

   lagt ind på MobilePay med DDS’s logo:  
⬧ Der vil blive afholdt ”auktion” over de gamle trailere som ikke er blevet sat i stand. 
   Alle voksne, der udfører et stykke arbejde for gruppen, vil blive informeret og få mulighed for 
   at byde på dem. Budrunden vil komme til at vare i 14 dage, og mindsteprisen vil være kr. 
   1000,- pr. trailer. 



⬧ Bestyrelsen er blevet kontaktet af Erik Håkonsson, som er med i: Hørning hjælpe flygtninge 
   og tovholder på: Hørning Sommer, hvor man i år vil tilbyde en aktivitet der hedder: Et døgn 
   som spejder. Gammelpatruljen vil bakke op om det, og evt. høre nogle Tropsspejdere om de 
   vil være med, så ingen får det indtryk at det at være DDS spejder i Hørning, kun er for voksne. 
⬧ Kommunen har tidligere lovet at skove nede ved og omkring spejderhytten. Da der d.d. ikke 
   er sket noget, vil John følge op på det. 
⬧ Man mangler en båltaler til Skt. Hans, forskellige forslag blev drøftet. B.la. blev vores nye 
   sognepræst Majbrit Daugaard forslået. Anita vil prøve at kontakte hende. 
⬧ I forbindelse med Julelejren, så vil John forsøger at booke Fjeldholmlejren den sidste 
   weekend i november (d. 27 – 29) i 2020. 
⬧ Diskussionen om sortering af affald i spejderhytten bliver udskudt til næste bestyrelsesmøde, 
   da Margrethe gerne vil deltage i snakken. 
⬧ Emnet om fleece trøjer til nye ledere blev vendt, og vil blive taget op på næste Ledermøde. 
⬧ Thomas Larsen blev valgt ind i Divisionrådet på sidste Divisionsrådsmøde. 


