
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 30. april 2020.  
1. Valg af referent 

 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 
3. Retningslinjer / praktiske informationer 

Hensigten er, at disse gennemgås en gang om året – som det står nu, skal det ske på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter grupperådsmødet.  

4. Kassereren gennemgår kort den økonomiske situation. Herunder økonomiske tiltag grundet 
aflysning af aktiviteter og Kulsø lejren. 
Grundet puljemidler, kan der ydes støtte til spejdergrupper, der er blevet ramt økonomisk af f.eks. 
aflysninger eller medlemstilbagegang.  
Ifølge en vejledning fra DUF’s jurister kan der ikke rejses krav om tilbagebetaling af kontingent (se evt. 
vejledningen her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-og-oekonomiske-
konsekvenser-hvad-goer-du-som-idraetsforening) 
 

5. Interessetilkendegivelse for Åskolens byggeri 
Anita har fremsendt forespørgsel om, DDS Hørning vil udarbejde en interessetilkendegivelse (se 
vedhæftede) til brug ved søgning af fondsmidler i forbindelse med bygning af Åskolen, som også skal 
kunne bruges af byens borger til afholdelse af div. arrangementer. 

 

6. Tag på bålhytten 
Vi fik et tilbud på nyt tag med tagpap på bålhytten på 75-80 000 kr. Lasse undersøger andre 
muligheder.  

 

7. Projekt fra Region Midtjylland om brugen af Gudenåen 
Vi er blevet spurgt til vores brug af Gudenåen og om hvordan mulige fremtidige klimaforandringer i 
form af oversvømmelser eller tørker kan påvirke foreningen brug af Gudenåen. Der kan læses mere på 
c2ccc.eu. Projektet efterlyser medlemsantal og i hvilket omfang vi bruger Gudenåen.  

 

8. Udlån af hytte og diverse materiale i forbindelse med institutioners genåbning i forbindelse 
med corona.  

 

9. Spejderaktiviteter i mindre grupper 
D. 21. april sendte korpset mail rundt med bl.a. følgende besked: Vi har i dag fået besked fra DUF og 
sundhedsmyndighederne om, at det nu er muligt at genåbne en smule rundt omkring i 
spejdergrupperne i Danmark. Genåbningen betyder helt konkret, at det er muligt at mødes i små 
grupper under 10 spejdere udendørs og med skærpede hensyn til hygiejne og afstand.  
Hvordan forholder bestyrelsen og lederne sig til ovenstående? 



10. Skt. Hans 
Afholdelse af Skt. Hans eller ej i forhold til corona. Hvor sent kan en beslutning tages.  

 

11. Aftale omkring internet. 
Orientering ved Nanna. 

 

12. Divisionsrådsmødet 
Ny mødedato er fastsat til d. 14. maj og fra bestyrelsen deltager Lasse og Mia.  
Dagsorden er vedhæftet.  

 

13. Næste mødedato 

 

14. Evt.  

 


