
Dagsorden bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19.00 - 21.00 i spejderhytten 

1. Valg af referent - Jacob har meldt sig 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

Status på ændring af facebook opbygning.  

4. Nyt fra kassereren 

5. Nyt fra de unge 

6. Evaluering af fællesmøde d. 9. maj 

Evaluering af form og struktur på mødet 

Skal det være en årlig tilbagevendende begivenhed 

7. Nyt fra lederne 

Ny gruppeleder struktur 

Lederbesætning efter sommerferien og overlevering af minigren til nye ledere. 

Gaver til afgående ledere.  

8. Forældrekaffe 

Skal bestyrelsen planlægge forældrekaffe en til to gange årligt? 

9. Gennemgang og evt. opdatering af vores retningslinjer. 

Seneste retningslinjer fra juli 2020 er vedhæftet 

Der skal ses på, om kontingentet for familiespejder skal indbefatte andet end det der står nu. 

10. Drikkedunke og halsedisser.  

Beslutning om DDS Hørning skal sælge disse og en evt. tovholder hvis det besluttes.  

11. Næste møde og punkter til dagsordenen. 

12. Evt.  

 

Orienteringspunkter:  

• Skanderborg kommune vil sætte fokus på, at foreningslivet genåbner med en lille 

foreningslivskampagne, der hylder foreningslivet og får flere med. Derfor igangsætter de 

følgende kampagnetiltag, der opfordrer folk til at deltage i kommunens rige foreningsliv: 1) 

Opslag på kommunens facebooksider i form af en lille sammenklippet video med fotos fra 

foreningslivet, der bl.a. viser den gode energi ved at være aktiv i foreningslivet og de 

mangfoldige foreningsmuligheder i kommunen. 2) Annonce i lokalavisen med fotos fra 

foreningslivet og information om, at foreningslivet genåbner. 3) Plakater på kommunens 

infostanderne rundt om i kommunen, der fortæller, at foreningslivet genåbner. 

Vi bidrager med billeder som kommunen har efterspurgt af os.  

• Opdatering vedr. coronaretningslinjer pr. 21. maj fra korpset 

Udendørs:  

Forsamlingsloft: Forsamlingsloftet er nu hævet til 100 personer til spejderaktiviteter 

udendørs. Fra 11. juni hæves forsamlingsloftet yderligere, så det vil være muligt at 

forsamles 500 personer. 



Sommerlejre: Det er ikke afklaret, om der kommer yderligere retningslinjer for afholdelse 

af spejderlejre hen over sommeren, men vores forventning er, at lejre for op til 500 deltagere 

kan gennemføres inden for retningslinjerne på dds.dk.   

Øvrige retningslinjer: Der er ikke nogen ændringer til de øvrige retningslinjer.  

Indendørs:  

Forsamlingsloft: Forsamlingsloftet er nu på 50 personer ved indendørs spejderaktiviteter, 

og det er nu muligt at afholde aktiviteter for personer over 18 år. Det betyder, at det nu er 

tilladt at afholde leder- og bestyrelsesmøder i hytten.  

Coronapas: Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer på 18 år og derover skal kunne fremvise 

et gyldigt coronapas. Det er den enkeltes ansvar at have et gyldigt coronapas. Der er ikke 

krav om tjek af coronapas ved ankomst. Derimod skal der laves en stikprøvekontrol én gang 

dagligt, hvor alle tilstedeværendes pas tjekkes. Der er ikke krav om dokumentation.  

 

 

 


