
Referat af bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 19.00 - 21.30 i Bålhytten 

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

1. Valg af referent 

John 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 6 – i stedet for ’mikroledere’ skal der stå ’miniledere’ 

 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

Ideer til inddragelse af forældregruppen indgår i drøftelsen af fællesdagen. 

Der er stadig problemer med børneattester – kassereren er i dialog med Korpskontoret. 

 

4. Nyt fra ungegruppen 

Ikke noget at bemærke – Mathias blev opfordret til at tage bemærkninger fra andre 

spejdere med til møderne 

 

5. Nyt fra kassereren 

Kontingent for 1. halvår er indgået med lidt under det budgetterede - ingen restanter. Der 

er tilbagebetalt kontingent for en enkelt spejder, hvor udmeldelsen var strandet hos en 

grenleder. 

Lokaletilskud for 2020 er modtaget fra kommunen som budgetteret – under halvdelen af 

beløbet for året før grundet aflyste lejre mv. 

Negative renter slår nu igennem for gruppens formue – enighed om ikke at forsøge at 

undgå dette ved at investere. 

Opmærksomhed på om forsamlingsloftet kan påvirke mulighederne for overnatning på 

sommerlejre – fx troppens centerlejr på Sjælland og juniorernes lejr på Kulsø. 

 

6. Planlægning af fællesdag d. 9. maj 

16 tilmeldte – 9 bestyrelse/ledere inkl. Mathias / 6 ledere – framelding fra 4 af dem som 

holder til sommer + Jannik / 1 gruppehjælper. 

Bestyrelsen mødes kl. 10 – til rundstykker (Thomas). 

Dagsprogram: Kl. 11-12 – ud fra svar på Kahoot-spørgsmål udvælges fx 3 hovedpunkter / 

Frokost kl. 12-13 / Kl. 13-14.30 debatteres de valgte punkter med henblik på at finde 

løsninger / Afslutning m/kaffe og noget sødt kl. 14.30-15. 

Praktiske opgaver: Projektor – John / lærred fra hytten, evt. skærmes for vinden med 

sejldug / langt netkabel – Lasse. 

Frokost: Thomas bestiller smørrebrød samt øl og vand i Brugsen. 

Kahoot-spørgsmålene må gerne være lidt ’sjov og ballade’, men skal også omhandle 

fornemmelsen af aktuelle problemer i ledergruppen. Debat efter hvert spørgsmål kan 

forsinke processen med at nå alle spørgsmål – uafklaret. 

Forslag om at gennemføre en anonym meningsmåling både før og efter mødet. Hermed 

imødekommes ønske om mulighed for anonymt at fremføre problemer/løsninger. Jakob og 

Rasmus udarbejder meningsmålingen. Diana sender link ud til alle, der er indbudt til 

fællesdagen. 

  



Ud over fornemmelsen af aktuelle problemer i ledergruppen skal der fokuseres på 

ledersituationen efter sommerferien, hvor der er brug for 4-6 nye ledere. 

Forslag til initiativer:  

• Beskrive situationen ærligt om at der søges efter både nye ledere og forældrehjælp 

i en flyer, som spejderne skal have med hjem til forældrene – kan også deles ud på 

Torvet foran Brugsen og offentliggøres på gruppens Facebook og hjemmeside samt 

på Borger i Hørning (Rasmus undersøger muligheden). Mia kommer med forslag til 

flyer ud fra foreliggende materiale. 

• Genoptage ideen med forældrekaffe 15 minutter før møders afslutning – Mia og 

Diana organiserer 

 

7. Sankt Hans udvalg 

Båltaler bliver Thomas, skoleleder på Åskolen. 

Der kommer endelig besked om ny placering inden for et par uger. 

Der aftales møde for udvalget (Thomas, Line, Lasse, Martin, Jakob, Mia). 

 

8. Forældresamtale 

Gruppelederen orienterede om forældresamtale i forbindelse med et ønske om at en 

spejder kan komme senere til møderne pga. anden fritidsaktivitet. Blev anset som 

disrespekt for lederne og de andre spejdere. Bestyrelsen bakkede enstemmigt op om 

håndteringen af sagen. 

 

9. Facebook 

Der oprettes ny Facebook-side som kommunikationsplatform udadtil med navnet DDS 

Hørning Blå Spejder. Bliver offentlig, men hvor kun administrator/moderatorer har 

mulighed for at slå noget op. Der oprettes en tom formandsprofil som 

administratoradgang. 

De eksisterende Facebook-grupper for grenene omdøbes (’Gren’ DDS Hørning – ikke helt 

afklaret) og lægges som grupper under hovedsiden med grenmail-adresse som tom 

administratorprofil. Disse skal fungere som intern kommunikationsplatform - for grenens 

medlemmer og forældre / alle medlemmer af DDS Hørning? 

Begivenheder offentliggøres både på gruppens Facebook-side og hjemmeside. Tilmeldinger 

foregår dog altid via hjemmeside/medlemsservice – gerne med link fra Facebook. 

 

10. Næste møde og punkter til dagsordenen 

Jakob har på forhånd meldt sig som referent til næste møde! 

Holdes snarest efter fællesmødet med evaluering heraf. Derudover: 

• Familiespejder og snak om hvad kontingentet indbefatter 

• Retningslinjer gennemgås og opdateres 

• Skal der bestilles drikkedunke til videresalg eller lign? 

• Tilsvarende for halsedisser  

 

11. Evt.  

Ønske om at der til fremtidige møder tænkes i muligheden for at skulle tage aktiv stilling til 

deltagelse – enten tilmelding eller framelding. 

Mathilde fungerer som hjælper i mikro-grenen. 

 


