
Referat af bestyrelsesmøde d. 30. april 2020.  

Fremmødte: Jakob M., Rasmus K., Nanna J., Lasse J.L., Margrethe T., John F., Mia R., Martin P. og 
Anita B. 

Vi startede med en kort præsentationsrunde. Dette var første bestyrelsesmøde efter 
grupperådsmødet og derfor et par nye ansigter. Velkommen til Mia R. og Rasmus K. 

 

1. Valg af referent: Anita B. 

 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde, som var grupperådsmødet. Vi havde et par 
kommentarer til referatet:  

 
a. Unge i bestyrelsen – her står at Jannik og Anita snakker med troppen, men efter Gitte, 

Divisionschef, sidste kommentarer ved mødet, blev vi enige om at vende processen lidt 
om. Starte med at finde ud af, hvad bestyrelsen kan gøre, tilrettelæggelse af møderne, 
som kan gøre det mere interessant for de unge at deltage i bestyrelsesarbejdet. 
Margrethe, Lasse og Nanna udtænker ideer/oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

b. Den røde tråd ønskes længere frem på hjemmesiden. Martin tjekker op på det. 
c. Vi valgte at lave en kort evaluering af Grupperådsmødet: enighed om at det gik godt. 

Dejligt med så mange deltagere. Tropsspejderne ønsker at vi låner gymnastiksalen, hvis 
succesen gentages næste år. Kæmpe ros til dem for deres del af arrangementet – godt 
gået. Næste år skal vi huske at invitere tropespejderne med til mødet, så de der har lyst 
og interesse for det, kan opleve, hvordan det forgår = demokratisk dannelse. 

 

3. Retningslinjer / praktiske informationer 

Gennemgås ifølge retningslinjerne. Ved første bestyrelsesmøde efter gr.rådsmødet.  

a. Vedtaget: Kontoen til Stark lukkes 
b. Købekort til Brugsen: Lige nu menes det at Rasmus K.B., Lone S., Lotte og John har kort. Dorthe får 

Johns kort, så er der et i hver af grenene på nær Troppen. 
c. Det blev besluttet at ledere automatisk får deres beklædningstilskud hvert år dvs. 

beklædningstilskuddet som hidtil har været muligt at få hvert tredje år bortfalder. John kontakter 
dem, der skal tilbydes tilskud nu. I stedet får hver leder med deres julegave også et gavekort til 
Aarhus Cityforening på 250 kr. Det giver mulighed for at handle beklædning/udstyr i samtlige 
butikker i Aarhus og ikke kun Spejdersport. 

d. Anita overtager ansvaret med nøgler til hytten. 
e. Margrethe overtager ansvaret for trailer og kanoer efter Hans.  

 



4. Kassereren gennemgår kort den økonomiske situation. Herunder økonomiske tiltag grundet 
aflysning af aktiviteter og Kulsø lejren. 
Der er en god økonomi i gruppen og af solidaritet overfor grupper, som er hårdt trængte vil vi ikke 
søge refundering af udgifter i forbindelse med Kulsø (3.500kr) og evt. tab af indtægt i forbindelse med 
evt. aflysning af Skt. Hans. 
Det blev besluttet at i stedet for gratislejren for foråret udbydes julelejren som en gratis lejr.  
 

5. Interessetilkendegivelse for Åskolens byggeri 
Anita har fremsendt forespørgsel om, at DDS Hørning underskriver 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 – det blev godkendt. 

 

6. Tag på bålhytten 
Lasse er fortsat på sagen og har kontakt med Kasper fra Aarhus Tech som gerne vil hjælpe med elever, 
der er i skolepraktik. Tagpap kan de ikke hjælpe med, Lasse har kontakter og ideer til hvad vi gør med 
det. 

 

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 efterløser medlemsantal og i hvilket omfang vi bruger Gudenåen.  

John kontakter Troppen, da de var på sommerlejr på Gudenåen sidste sommer. 

 

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

a. Bakkeskolens brug af området. De er meget taknemlige.  
b. Åskolens lån af mastesejl. 

 

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? 

a. Vi starter først spejder op, når vi ved mere om, hvordan planen er for resten af samfundet. 
 

10. Skt. Hans 
Afholdelse af Skt. Hans eller ej i forhold til corona. Hvor sent kan en beslutning tages? Vi afventer 
udmeldingen d. 10.5 og beslutningen træffes kort derefter. Ved aflysning sendes der besked ud i div. 

Medier og til taler selvfølgelig😊 



 

11. Aftale omkring internet. 
Orientering ved Nanna: AURA sponsorerer med erhversforbindelse = mega hurtig og stærk 300/300 
mbit til kr. 900 pr. md = for os gratis. Eneste krav er, at reklamen er placeret synligt udefra. Vi siger 
Tak! 

 

12. Divisionsrådsmødet 
Ny mødedato er fastsat til d. 14. maj. Lasse giver referat ved næste bestyrelsesmøde. Anita beder om 
nogle vil huske vækstbamsen som sidder på hylden i vores store lokale, i hytten 

 

13. Næste mødedato: Doodle fungerer godt. Mia sender ud. Vi vil gerne afholde et 
bestyrelsesmøde inden sommer. Punkter til næste møde: SoMe ansvarlig/retningslinjer, ref. 
Fra divisionsrådsmødet, nyt fra lederne, inddragelse af de unge, genåbning af gruppen. 

 

14. Evt: Her blev evaluering af grupperådsmødet nævnt. Se under punkt 2.c, derudover enighed 

om at det var godt at mødes😊 
 

Således opfattet: Anita 


