
Referat af bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19.00 - 21.30, virtuelt 

Deltagere: Mia, Diana, John, Thomas, Lasse, Martin, Jakob, Rasmus, Mathias 

1. Valg af referent 

John 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger 

 

3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 

Hver især berettede kort om tilknytning til DDS Hørning, arbejdsopgaver og forventninger 

fremover. 

 

4. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

Bæredygtighed og økologi – det blev på mødet d. 21. januar besluttet, at dette skal med på 

fællesmødet d. 9. maj. 

Det blev bekræftet, at det var besluttet fremover at have én Facebook-side for DDS 

Hørning med undergrupper for grene mv. Thomas, Martin og Diana udarbejder oplæg 

herom til bestyrelsen. Indtil videre bestyrer Mia og Diana Facebook i fællesskab. 

Den manglende børneattest for en ung hjælper er nu på vej. 

 

5. Nyt fra kassereren 

Kontingentopkrævninger er sendt ud – p.t. 12 restancer, 6 udmeldelser (bl.a. grundet 

flytning og efterskole), en enkelt henvendelse vedr. kontingent for nedlukningsperioden. 

Medlemstilskud fra kommunen modtaget som budgetteret på 19100 kr. 

 

6. Nyt fra lederne 

Alle grene er nu i gang igen – ros til troppen for online-spejd i nedlukningsperioden. 

Bekymring for ledersituationen efter sommerferien – opfordring til allerede nu at lægge en 

plan for, hvordan der skaffes flere ledere. 

Mia og Diana skriver ud til lederne – hvor ser de sig hver især næste spejderår? Gør det 

klart, at bestyrelsen også er indstillet på at gøre noget. 

Rasmus og Thomas udarbejder ideer til inddragelse af forældregruppen. 

 

7. Planlægning af fælles møde d. 9. maj 

Enighed om, at dagen bl.a. skal hjælpe med til at skabe et fællesskab i DDS Hørning, at det 

skal være konstruktivt og hyggeligt – skal finde det der samler gruppen, ikke det der skiller 

ad. Nøgleord er åbenhed og respekt. 

Ideen om en konsulent fra korpset blev fravalgt i denne omgang. 

Skitse til program: 

Velkomst / Kahoot med opsamling efter hvert spørgsmål / frokost / spørgerunde om 

fællesskab både før/ved start af mødet samt ved afslutning. 

John opretter arrangementet i kalender/medlemsservice. 

Diana og Mia sender indbydelse ud på mail med tilmelding på medlemsservice senest 07. 

april – derefter kontaktes ikke-tilmeldte. 

Alle udtænker 5-10 Kahoot-spørgsmål – sendes til Rasmus og Jakob som står for 

afviklingen.  



8. Nedsættelse af Skt. Hans udvalg 

Udvalget består af 3 ledere - Thomas, Line, Lasse - og 3 forældrebestyrelsesmedlemmer - 

Martin, Jakob, Mia – som tovholdere. Opfordring til alle - ledere, hjælpere, bestyrelse - om 

så vidt muligt at møde op onsdag den 23. juni – gerne i uniform.  

Opbakning til et mere simpelt koncept end tidligere: bål / båltaler / brandvæsenet / 

snobrød. 

Mulige båltalere: Tidligere leder for Efterskolen / nuværende leder for Åskolen – Thomas 

kontakter. Ellers Stig Tøfting – Martin kontakter. 

 

9. Forespørgsel fra Friluftsmagasinet.dk  

Tvivl om effekten ved at stå på listen over spejdergrupper. Der linkes ikke via vores egen 

hjemmeside, men oprettes en nyhed med henvisning til Friluftsmagasinet. 

John meddeler Friluftsmagasinet, at de gerne må inkludere DDS Hørning i listen med link til 

forsiden på gruppens hjemmeside. Henstilling til en geografisk gruppering og til at angive, 

hvilket korps gruppen kommer fra. 

 

10. Infofolder skal opdateres med ny greninddeling 

Thomas tjekker beholdning af foldere – evt. udarbejdes indstik til de resterende. 

Thomas og Martin står for revision af folderen. Ud over ændring af aldersinddeling fjernes 

ordet ’Sandalklanen’ – evt. inkluderes anvisning på, hvor mærker skal siddes, så relevante 

sider kan tages ud og gemmes. 

Forslag om at ny udgave uddeles til alle nuværende medlemmer. 

 

11. Næste møde og punkter til dagsordenen 

Fastsat til tirsdag 27. april kl. 19 i bålhytten. 

Punktet om fællesmødet 9. maj prioriteres. Hvis der er tid, kan følgende tages op: 

• Familiespejder og snak om hvad kontingentet indbefatter 

• Retningslinjer gennemgås og opdateres 

• Ønske om at kunne købe drikkedunke a la dem der blev givet som julegave. Skal der 

bestilles til videresalg eller lign? 

• Tilsvarende for halsedisser  

 

12. Evt.  

John sender liste fra medlemsservice med mailadresser og telefonnumre for ledere, 

hjælper og bestyrelse, inkl. Mathias. 

Opfordring til at bestyrelsen står for at indkalde til arbejdsdage – kort tidsrum med 

veldefinerede opgaver. Lederne kan stå som tovholdere for små arbejdsgrupper af 

forældre mv. 

 


