
Referat af bestyrelsesmøde I DDS Hørning 

Onsdag d. 26. maj i bålhytten 

Deltagere; Thomas, Martin, John, Rasmus, Mia og Line 

1. Valg af referent 

Jakob 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Gennemgang af mulige opfølgninger fra sidste referat. 

Status på ændring af Facebook opbygning. 

Der oprettes mail som er spejdernes evt. facebook@ddshørning. 

Hovedfacebookside samlet for DDS Hørning med under grupper til grenene. 

Passwords samles ved web- ansvarlig, formand, kassere og leder. 

 

4. Nyt fra kasseren 

1) Der er ingen restancer af indbetalinger fra spejdere. 

2) Det koster ca. 1000 kr. mdl. På negativ rente. 

Der drøftes om evt. investeringer for at begrænse udgifterne. 

3) Der kommer flere kurser bl.a. PLAN. Bestyrelsen bakker op om ledere tilmelder sig kurser. 

Ved transport til PLAN, betaler kursusdeltageren selv. (lederne må gerne gøre bestyrelsen 

opmærksomme på, hvis det er et problem) 

(punkt 3 skrives i retningslinjerne) 

4) Planlagt tur til Sjælland er aflyst. Depositum er tabt. 

5) Alle børneattester er modtaget. 

6) Ledere efterspørger padler, redningsveste mm. for ca. 3800 kr. (antallet står i Dropbox) 

7) Kanoer er testet og er i orden. 

 

5. Nyt fra de unge 

Ingen repræsentanter 

 

6. Evaluering af fællesmøde d. 9. maj 

Der er bred enighed om i bestyrelsen, at det var en god dag, god snak og god tone med 

rummelighed. 

Gode spørgsmål og godt at spørgsmålene var sendt før mødet. 

Det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor ledere og bestyrelse mødes. Hvor der 

tages en ”måling” af trivslen i gruppen. 

Møderne kan udvikles evt. i andre rammer. 

 

7. Nyt fra ledelsen 

1. Ny gruppeleder struktur. 

2. Lederbesætning efter sommerferien og overlevering af minigren til nye ledere. 

3. Gaver til afgående ledere. 

4. Anita og Thomas stiller op sammen til gruppeledere. Afstemningen er ved ledermøde. 

Der arbejdes på en ryste sammen tur, efter sommerferien. 

5. Der er fundet 5 nye ledere - som skal give børneattest. 

6. Thomas køber gaver til afgående ledere. 



8. Forældrekaffe med bestyrelsesmedlem 

Der skal 1 – 2 gange om året komme bestyrelsesmedlem og snakke med forældrene. 

 

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. 

 

Ændringer af retningslinjer; 

- Kontokort til 10 – 4 slettes. 

- Ved familiespejd er der søskenderabat på 100 kr. 

- Rygning – Der må ikke ryges på gruppens arealer. 

- Der indskrives ved ”udbetaling af udlæg” At der sendes tydeligt billede til kasser. 

- Trailer og kano ansvarlig er Thomas Larsen 22679444, som indskrives. Margrethe Thomsen slettes 

som trailer og kano ansvarlig. 

- Nøglerne bestyres af nøgle ansvarlig?? 

- Der indskrives ved nøgle til hytte og hængelåse – nøgler ikke må lånes ud. 

- Punktet salg af uniformer mv. slettes. 

 

10. Drikkedunke og halsedisser 

? 

 

11. Næste møde  

Aftales på Doodle 

 

Referent Jakob 


