
Dagsorden bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19.00 - 21.30, virtuelt 

 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Kl. 19.10: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og herunder tanker om, hvad vi hver 

især kan byde ind med i bestyrelsesarbejdet.  

4. Kl. 19.20 Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

Bæredygtighed og økologi er på mødet d. 21. januar besluttet, at det skal med på 

fællesmødet d. 9. maj. 

Diana og Mia skal huske at få set på, at få lavet DDS Hørning facebook om til en side i 

stedet for gruppe.  

5. Kl. 19.30 Nyt fra kassereren 

6. kl. 19.40 Nyt fra lederne 

7. Kl. 19.45 Planlægning af fælles møde d. 9. maj 

Sagsfremstilling: Vi skal have arbejdet videre med planlægning af fællesmødet for alle 

spejderledere og bestyrelsen, hvor sigtet er at få arbejdet med en god kommunikation, den 

gode gruppe og sikre et godt sammenhold mellem de forskellige grene. Bestyrelsens 

vurdering er, at de enkelte grene fungerer godt, mens samarbejdet spejderledere imellem 

med fordel kan styrkes.  

8. Kl. 20.15 Nedsættelse af Skt. Hans udvalg 

Sagsfremstilling: Thomas har meldt sig til udvalget som spejderleder. Det er ønsket, at der 

melder sig min. 2 spejderledere mere og så ca. 3 fra bestyrelsen. Lederne har tidligere 

ønsket et mere simpelt koncept for afholdelse af Skt. Hans, som der også har været 

opbakning til i bestyrelsen.  

9. Kl. 20.45 Forespørgsel fra Friluftsmagasinet.dk  

Sagsfremstilling: Magasinet har lavet en artikel om spejdergrupper i Danmark. De vil gerne 

lave en opgørelse over spejdergrupper i listeform og som kort. De vil derfor gerne have lov 

til at henvise til os og vi skal så henvise til deres artikel på vores hjemmeside. Spejdergrupper 

liste [2021] • Find klub | Friluftsmagasinet  

10. Kl. 21.00 Infofolder skal opdateres med ny greninddeling 

Sagsfremstilling: Thomas tjekker beholdningen. En mulighed er, at den nye greninddeling 

kan klares med et indstik, indtil der skal trykkes nye foldere.  

11. Kl. 21.10 Næste møde og punkter til dagsordenen. 

Familiespejder og snak om hvad kontingentet indbefatter. 

Retningslinjer skal gennemgås og opdateres 

Fra nogle spejdere er der udtrykt ønske om at kunne købe drikkedunke a la dem vi fik i 

julegave. Kan vi mon få lavet et parti til videresalg eller lign. 

Halsedisser  

12. Evt.  

https://friluftsmagasinet.dk/spejdergrupper-liste/
https://friluftsmagasinet.dk/spejdergrupper-liste/


13.  

• Orienteringspunkter:  
John har afholdt møde med folk fra Skovservice, som skal fælde langs banen i forbindelse 
med elektrificering. De holder sig på vejen, som de har lovet at retablere, hvis den tager 
skader. Også positive overfor retablering af banehegn, men kunne ikke love noget. 

• Stadig lidt svært for de helt unge hjælpere at komme igennem proceduren med 
børneattest. John arbejder på det 

• Anmodning fra DDS-gruppe i Lyngby om lån af kanoer 3.-10. juli. Besvaret positivt - oplyst 
om pris på 50 kr. pr. kano pr. dag - men at den kan forhandles. 

• Fjeldholmlejren er reserveret til julelejr 18.-20. november 2022. 
• Anmodning fra Plan T om lån af Spejderhytten 05.-07. november 2021 er besvaret positivt. 
• Lederne erindret om at huske at lukke døre og vinduer, når hytten forlades (måske tager 

Diana dette med som gruppeleder?)  
• Ustabil affaldstømning - der er rettet henvendelse til RenoSyd. 
• Møde mellem medlemmer af Gammelpatruljen og redaktør af Sct. Georgs gildernes 

medlemsblad - resulterer i artikel om, hvordan DDS Hørning har grebet sagen an med 
voksne medlemmer - Voksenspejd også nævnt. 

 

 


