
Referat bestyrelsesmøde 
Torsdag 16/1 2020 kl. 19:30 

Sted: hytten 
 
Tilstede:  Margrethe, Jakob, John, Lasse, Nanna og Mette 
Afbud: Hans, Anita og Martin 

 
Gennemgang af referat fra sidste møde 
Der blev efterspurgt et halvtag på siden af brændeskuret, indretningsudvalget er kommet frem til, 
at dette ikke er nødvendigt. Så roder vi bare mere. 
 
Siden sidst – gruppeleder og andre 
Fra GL: Vi havde ledermøde i søndags, hvor der bl.a. var julelejrevaluering: Alle var enige om, at 
det var en kanon lejr. 
John oplyser at julelejren gav et underskud på ca. 4000 kr. 
 
Der er et ønske fra lederne om, at grenene har først ret til at benytte hytten + faciliteterne, i deres 
mødetid. 
 
Vi tager på gruppelejr i Kr. Himmelfartsferien, der er nedsat et udvalg med en rep. fra hver gren, 
med Anita som tovholder. – Anita har spurgt Jan, om han kan hjælpe os med transport torsdag d. 
21.5 om morgenen og retur søndag over middag? –  

 
Økonomi – kassereren 
Følgende af vores arrangementer har givet overskud 
Banko: 7000 kr. 
Lodsedler: 4000 kr. 
Skt. Hans: 4000 kr. 
Vi havde budgetteret med et underskud på 30.000 i 2019 – det kommer vi ikke helt i mål med, da 
vi rammer et underskud på ca. 15.000 kr.  
Kursus budgettet er blevet brugt, rigtig mange har været på plan, puf, indaba og lederne har været 
på kanokursus. 
Regnskabet for ture og lejre 2019 – total (i afrundet tal) 
Udgifter:  85.000 kr. 
Indtægter:  45.000 kr. 
Andel af kontingent: 31.000 kr. (200 kr. pr. spejder pr. lejr) 
Kommunalt tilskud: 22.000 kr. 
Altså ca. 13.000 kr. i overskud. 
Betalingsgebyret for bank og mobile pay, skal værre større næste år. Vi kommer ikke udenom at 
skulle betale 75 øre pr. betaling, der kommer på mobile pay og 39 kr. pr. måned. Der var enighed 
om at beholde mobile pay, selvom det bliver dyre, at have. 



 
Budgetudvalget mødes inden grupperådsmødet, så budgettet er klar til at blive fremlagt. 
Budgetudvalget består af John, Lasse, Jacob, Martin og Nanna. 
De har bestyrelsens opbakning til at budgettere med et underskud på 10-20.000 kr. 
 
Iflg. retningslinjerne kan ledere hvert 3. år få udbetalt et beklædningstilskud på 750 kr. Usikkerhed 
om, hvorledes dette skal forvaltes for ledere som ikke har fået tilskud siden ordningen blev 
besluttet. Tages op på næste møde. 
 
Enkeltsager 
Grupperådsmøde 
Fra Anita: En af tropspatruljerne har tilbudt at stå for planlægning af fastelavnsdelen. 
Besked fra Ann: Simon vil gerne stille op som forældrerepræsentant til bestyrelsen (eller evt. som 
suppleant). Han vil gerne lave lidt mere spejder, siger han.  
Jakob har booket et lokale på bakkeskolen. Der skal laves nogle skilte, så folk kan finde derind, da 
man skal rundt om skolen og ind. Vi kan slå katten af tønden i skolegården. 
Vi gennemgik køreplanen for ”inden” rådsmødet.  
På valg: 
Formand – findes en ny, da Mette ikke genopstiller. Mia er blevet spurgt – overvejer. 
Forældre suppleant – Jakob genopstiller, men stiller gerne op som forældrerepræsentant.  
Forældrerepræsentant – Jakob stiller op. 
Lederrepræsentant – Lasse genopstiller 
 
Ung i bestyrelsen – Jannik og Anita snakker med troppen om hvad det vil sige at være i bestyrelsen 
og se om der er nogle der skulle have lyst til dette.  
Bestyrelsen: Bestyrelsesmøderne bliver tilrettelagt, så det troppen gerne vil være med til, ligger 
først på dagsordenen, så de kan gå, når eller hvis det bliver for administrativt.  
 
Dirigent: Spørge Ann om det var noget for hende – Det har Nanna gjort og Ann har takket ja. 
Referent: Spørge Lone J – Det kan hun desværre ikke, da hun er på ferie.  
Da Lone ikke kan, spørger vi Line – hvem gør det? 
Indbydelsen skal rettes til og sendes ud seneste 3 uger inden mødet – spørge Anita om hun vil 
gøre det. 
 
Mette har skrevet bestyrelsens beretning. Den ser fin ud. Har man tilføjelser eller ændringer, 
sendes de hurtigst muligt til Mette. 
 
 
T-shirt: Nanna vil gerne have lov til at indkøbe silkerammer og tilbehør, så junior grenen kan lave 
patrulje t-shirts med grenen, som en del af den røde tråd. 
Rammerne kan bruges flere gange og kan også bruges til at lave f.eks. lejr t-shirts. 
Budgettet for indkøb er ca. 2000 kr. Det blev godkendt. 
 



Eventuelt 
Nyt tag på bålhytten: Lasse er på sagen. Han regner med at få et tilbud på det, inden rådsmødet. 
 
Affaldscontainer – vi har fået en pap/papircontainer, det er lidt problemer med at få den tømt, da 
de ikke vil kører helt op efter den. 
Opfordring til at klappe pap sammen, så det fylder så lidt som muligt. 
Ønske om 2 mindre skraldespande ved bålhytten, så der sorteres i emballage og restaffald, når der 
f.eks. laves bål mad. De skal praktiske i brug. Margrethe tænker over hvordan det kan gøres. 
 
Således opfattet: Nanna Johansen 
 


