
Referat af bestyrelsesmøde d. 19/1 2021 kl. 1900: 

 

Pga. Corona situationen blev dette møde afholdt virtuelt! 

Tilstede: Nanna, Rasmus, John Diana, Jacob, Mia, Lasse og Martin (referent). 
Fraværende: Margrethe. 

1. Valg af referent: 
Da undertegnede var den sidste til at logge på mødet, blev jeg valgt som referent       
 

2. Godkendelse af dagsorden: 
Som et notat til dagsordenen, skal det lige nævnes at Familiespejd kommer med på næste møde. 
Ellers blev dagsordenen godkendt. 
 

3. Gennemgang af mulige opfølgninger fra sidste referat: 
John fortalte at den manglende børneattest, nu endelig er bragt i orden. 
John og Martin har ikke fået gjort noget ved det med hals disserne. John beder om at få tilsendt et tilbud 
snarest. 
 

4. Nyt fra kassereren: 
John gennemgik regnskabet, og måtte desværre konstater at vi i år kommer ud med et temmelig stort 
overskud, dels pga. den måde tilskuddene bliver udbetalt på, men så sandelig også pga. Corona 
situationen, der har gjort at der ikke har været så mange lejre, og generel spejderaktivitet, som der plejer 
at være. 
Der blev diskuteret hvordan overskuddet på den bedste måde, kommer spejderne til gode. 
Det blev forslået at alle lejre og aktiviteter i spejderåret 2021/2022 bliver gratis 
Der ud over blev det besluttet, at der ikke bliver tale om tilbagebetaling af kontingent på nogen måder. 
Der blev nedsat et budgetudvalg bestående af John, Jakob, Rasmus, Nanna og Lasse, for at få lavet et så 
realistisk budget som muligt til Grupperådsmødet. 
Der blev diskuteret en mulig udlandstur, men med tanke på at den også sagtens kan gå hen og blive 
aflyst, så blev forslaget stemt ned, og da der er Spejdernes Lejr i 2022, så bliver det heller ikke aktuelt der. 
 

5. Nyt fra lederne: 
Lederne vil rigtig gerne afholde Skt. Hans! Men det skal holdes mere simpelt, så der ikke skal afsættes 
flere dage til forberedelser. Hvordan og hvorledes det skal foregå, bliver en af de ting vi skal snakke om, 
på det kommende fællesmøde mellem lederne og bestyrelsen. 
Lederne har spurgt ind til om der var bestilt fælleslejr. Og det er blevet bekræftet at Fjeldholmlejren er 
bestilt fra d. 19-21/11 2021. 
Derudover forsøger man også at forudbestille Fjeldholmlejren fra d. 18-20/11 2022. 
Der blev foreslået at der udarbejdes en liste med hjælpere / hjælpeledere. 
Mht. SOME var der umiddelbart ikke nogen ledere der ville tage sig af det, så Diana forslog at det blev 
hende og Mia, der så skal forsøge for at få lavet DDS Hørning om fra en Facebook gruppe til en Facebook 
side. Nanna vil nok blive involveret i den proces. 
Lederne ønsker en fælles weekendtur med lederne og bestyrelsen, for at få fjernet det afstand der er 
mellem de 2 grupper, da det er vigtigt at boblerne skal nedbrydes! 
Lederne ønsker bedre information om bestyrelsesmøder, samt kunne se dagsordner og referater. Dette 
bliver der arbejdet på at finde en løsning på. 



På ledermødet blev der også diskuteret muligheden for at gøre flere ting (bl.a. indmeldelser) mere 
elektronisk. Men da der stadig er udfordringer med den elektroniske indmeldelse på hjemmesiden, så er 
det ikke løsningen lige nu og her. 
Der vil blive sat et dueslag op nede i hytten, hvor man kan lægge post / blanketter / kvitteringer og andre 
ting som John skal have.  
Indmeldelser skal afleveres hurtigst muligt efter lederne har modtaget dem! 
Hvis man gerne vil undgå at skulle ned i spejderhytten med kvitteringer / indmeldelser osv. så kan man 
altid tage et billede af og sende det til kasserer@ddshorning.dk. 
 

6. Planlægning af fællesmøde d. 7. februar: 
Pga. de gældende Corona anbefalinger / restriktioner, blev det besluttet at udsætte fællesmødet til d. 
9/5-21. 
Mia vil sende en samlet info. til bestyrelse og ledere. 
 

7. Planlæggelse af grupperådsmøde: 
Der blev stillet forslag om at afholde Grupperådsmødet virtuelt, på baggrund af at når Danmark åbner op 
igen, så bliver det mere end svært at finde et tidspunkt hvor man kan samle folk. 
Der blev snakket om at lave en gimmick, i forbindelse med deltagelsen på Grupperådsmødet. 
Diana, John og Martin vil sammen sørge for at få ”brygget” en tilmelding sammen. 
Grupperådsmødet bliver afholdt virtuelt søndag d. 28/2-21 fra kl. 12.00 – 14.00. 
Der blev gennemgået hvem der er på valg og hvem der evt. genopstiller. Der skal med sikkerhed findes en 
ny søkyndig. 
 

8. Bæredygtighed og økologi: 
Bliver udskudt til fællesmødet, da det er meget vigtigt at lederne bliver hørt, da det som regel er dem der 
skal planlægge og handle ind til bl.a. lejer og møder. 
 

9. Næste møde og punkter til dagsordenen. 
Næste møde er et ”prægrupperådsmøde” og bliver d. 23/2-21 kl. 18.30 
 

10. Evt. 
Diana, Thomas, Lone og Nathalia var i weekenden nede i bålhytten for at rydde op, og generelt se efter 
hvordan der så ud i og omkring spejder- og bålhytten. 
Der blev diskuteret om der skal kigges på anlægget der sørger for lys ned gennem skoven, og om det evt. 
skal skiftes ud med noget lidt mere tidssvarende. Lasse tager kontakt til Hørning Installation. 

Således opfattet af Martin. 
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