
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 17. juni 2020, kl. 19.00 – 22.00 i spejderhytten.  

Tilstede: Mia, John, Lasse, Jakob, Rasmus Krog, Martin, Anita 

Afbud: Nanna og Margrethe 

 

1. Valg af referent  
a. Anita 

 
2. Godkendelse af dagsorden  

a. Tjek 
 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra referat fra sidste møde 
a. Alt klaret 

 
4. Nyt fra kassereren 

a. Ikke sket så meget. Kommunalt tilskud følger budgettet.  
b. Bane Danmark besøger på et ikke fastsat tidspunkt grunden, for at tjekke om der er 

grene, der hænger udover skinnerne. 
c. Endelig afregning for beklædningstilskud til og med 2019 tilbudt – ønsker indgået 

inden deadline 15.06. udbetalt 
d. Kommunalt tilbud om mulighed for tilskud til ekstraordinære sommerferieaktiviteter 

– ikke fundet relevant 
 

5. Nyt fra lederne 

a. Dejligt at være i gang igen!  
 

b. Vi har sagt velkommen til endnu en ny leder: Nathalie.  
 

c. Ønsker til materiel for udlån til Bakkeskolen og Efterskolen Ådalen: Ketty Kettle 1,2 l. 
str.: lille og stor, Omniaovn til Trangia, Manilla besnøringsreb, telt til at hænge i 
træerne.   

 
d. Der er et ønske om fælles bestyrelsesmail – bestyrelsen ønsker, at der sendes til 

kasserer, formand og GL og så sender de videre.  
 

e. Fælles overnatning for alle gruppens spejdere på Åkrogen i forbindelse med 
himmelbjergdagen d. 20.9 (i tilfælde af at den ikke bliver til noget, planlægger vi selv 
en dag på bjerget evt. med lederhygge fredag – lørdag.  

 
f. Et ønske om at bestyrelsen møder op til et ledermøde for at præsentere sig: Vi ses til 

svampeturen og ellers er lederne altid velkomne til bestyrelsesmøderne - GL øver sig i 
at dagsordenen sendes videre til lederne.   

 
g. Muligheden for specialspejd eller mere inkluderende almen spejd blev drøftet. Vi blev 

enige om at løfte problemstillingen til et højere niveau i form af drøftelser med dels 



korpset og divisionen, men også med de andre grupper for at dele erfaringer. Temaet 
tages op igen.  

 

 

6. Opdatering af retningslinje. 
a. Udlån af trailere og kanoer sker via hjemmesiden m/log-in – personer uden log-in kan 

få link tilsendt. Desuden skrives ind, at organisationer (fortrinsvist med tilknytning til 
spejderbevægelsen) kan låne materiel mod betaling. 

 
7. Ny aldersopdeling af grene og opstart af klan 

Det betyder at fra og med august vil aldersfordelingen se således ud:  
Familiespejder 4 år til og med 0. kl. Ledere: Thomas og Lone 
Mikrospejder 1. og 2. kl. Ledere: Line, Nathalie, Anders (Lone) 
Minispejder 3. og 4. kl. Ledere: Margrethe, Dorthe og Sigurd 
Juniorspejder 5. og 6.kl. Ledere: Ann, Lasse, Nathalie (Nanna og Rasmus) 
Tropsspejder 7., 8. og 9. kl. Ledere: Jannik, Nanna (Lasse)  
Klanspejder 10. kl. og indtil 23 år. (9. kl. har mulighed for at deltage, hvis de også er aktive 
tropsspejdere) Ansvarlige: Margrethe, Sigurd og Dorthe 

a. Vedtaget af bestyrelsen foreløbigt frem til Grupperådsmødet 2021, hvor ordningen 
skal konfirmeres såfremt den skal fortsætte. 

 

8. Referat fra divisionsrådsmødet d. 14. maj 
Videomøde afholdt d. 14. maj og fra bestyrelsen deltog Lasse, John og Mia.  

a. Lasse valgt til revisorsuppleant, ellers ikke så meget at berette. 
 

9. Afhentning af papir/pap container 
Kommunen oplyser, at papir/pap container ikke kan tømmes, da der ikke er plads til at 
skraldebil kan vende på pladsen ved hytten.  

a. MoseLone hjælper os ved at rulle containeren hen til Mosehuset 1. mandag i 
måneden. 

 
10. Sociale medier 

Fra ledernes side ønskes SoMe retningslinjer og ansvarlige. 
a. FB side fremfor gruppe, som bliver gruppens officielle profil. Anita finder en eller to 

administratorer.  
b. Insta venter vi lige lidt med, da nogle af bestyrelsens medlemmer er rigeligt udfordret 

med at forstå fb. 
 

11. Skt. Hans 
Orientering om at Skt. Hans i år er aflyst grundet corona og heraf bl.a. begrænset mulighed 
for forsamling. 

a. Drøftelse af Skt. Hans fremadrettet. Hvordan bliver Gruppen mere engageret i 
arrangementet? 

 
 



 
12. Næste mødedato og punkter til dagsorden 

a. Via Doodle 
b. Inddragelse af de unge i bestyrelsen. Oplæg ved Margrethe 
c. Skt. Hans fremadrettet 

 

13. Evt. 
a. Orientering om forurening fra 20.12.19. Vi mangler at høre nyt. MoseLone er på 

sagen og skal nok orientere os, når hun ved noget.  

 

Således opfattet / Anita 


