
Referat af bestyrelsesmøde d. 20/11 2019 kl. 19.00: 
 
Tilstede: Lasse, Jacob, Mette, Anita, John, Margrethe og Martin (referent) 
Fraværende: Nanna og Hans 
 
1. Gennemgang af referat fra sidste møde: 

Et par af punkterne blev gennemgået, for at få klarhed over dem. 
Drøftelsen om der skal tagpap på bålhytten eller ej, skal på dagsordenen til næste møde. 
 

2. Siden sidst – gruppelederen og andre: 
Anita fortalte at man på sidste ledermøde drøftede ”Den røde tråd”, og at det er meningen at 
det skal være klar til Julelejren. Dette kan dog blive udsat. 
Konceptet omkring ledermøderne blev evalueret. 
Der blev også snakket om en del Julelejr og Grupperådsmøde. 
Der blev aftalt at man i 2020 vil afholde en fælles sommerlejr, og resultatet deraf er at Kulsø 
Spejdercenter er blevet booket i Kristi Himmelfartsferien. 
På ledermødet blev der stillet forslag om at lave et nyt halvtag ved brændeskuret. 
Dette blev drøftet på bestyrelsesmødet d. 20/11, og indretningsudvalget  vil kigge på det og 
finde en passende løsning. 
 

3. Økonomi – kassereren: 
John gennemgik økonomien, med bemærkning om hvor skønt det var at se at næste hele 

budgettet til lederkurser / uddannelser var blevet brugt i år       
Derudover kunne han berette at bankospillet igen i år gav et pænt overskud, og at det 
forventes, at vi kommer ud med en lille overskud i dette regnskabsår 
  

4. Enkeltsager: 
a) Lasse spurgte om det er muligt at lægge noget (evt. retningslinjerne) på hjemmesiden, så 
     kun dem med login kan se det. 
     Retningslinjerne bliver gennemgået på det første bestyrelsesmøde efter Grupperådsmødet. 
b) Der er blevet stillet forslag om at der inviteres til Grupperådsmøde og Fastelavn d. 23/2-20, 
     arrangementet skal være for hele familien, og det skal IKKE foregå i Spejderhytten. 
     Under Grupperådsmødet er der stillet forslag om, at der skal  være tøndeslagning for 
     børnene. 
     Bestyrelsen mener ikke at kunne løfte opgaven selv, og afventer derfor med at tage en 
     beslutning om dette arrangement til efter Julelejren. 
c) Der blev drøftet hvordan betegnelsen Forældrehjælper / gruppehjælpe og enheds- 
     medlemmer skal registreres i Medlemsservice. 
     Forskellige forslag blev stillet, og en beslutning til blive taget på et senere møde. 
 

5. Eventuelt: 
⬧ Det blev besluttet at man som passivt medlem gerne må deltage i enkelte møder, men man  
   skal selv betale for lejre / ture. 
⬧ Der er tidligere blevet stillet forslag om at få lavet en ekstra kalender på hjemmesiden, så 
   man kan se om trailerne eller kanoerne er ledige. Martin har spurgt DDS’s 
   hjemmeside support gruppe til råds, og bestyrelsen var enige om at gå videre med 
   den forslåede løsning. 
⬧ Der er blevet bestilt og leveret en pap og papirs container ned til Spejderhytten. 
   Bestyrelsen var enige om at affaldssortering fremadrettet er noget der skal gøres mere ved, 
   og at emnet derfor vil blive diskuteret på kommende bestyrelsesmøder. 
⬧ Næste møde bliver torsdag d. 16/1-20 kl. 19.30 i Spejderhytten. 


