
Referat bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 19.00 - 21.00 

 

1. Valg af referent 

a. Thomas valgte sig selv 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

3. Kl. 19.05: Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

a. John vil gerne nævne noget om Hundeskov, indbrud, Åspejderne, samt nyt tag i 

bålhytten. 

Lasse har snakket med Mose Lone, omkring hegn ud mod banen. 

Aftalen er at Bakkeskole kontakter kommunen og vender tilbage til John, når der er 

noget nyt i sagen. 

b. Retningslinjer: Der skal rettes så man ikke er i tvivl om søskenderabat, når det 

kommer til Familiespejd. Der skal stå at ældste spejder altid betaler fuldt 

kontingent, og yngre søskende får rabatten. 

c. John appellerer til at alle følger retningslinjerne, samt at alle melder tilbage når der 

skrives ud efter oplysninger. 

 

4. Kl. 19.15 Nyt fra kassereren 

a. Det opfordres til at der ved fælles arrangementer hvor der sælges øl/vand 

opfordres til at man køber ”lidt større” ind, da vi som gruppe betaler kr. 0,75 pr. 

transaktion. 

b. Forsikringen er steget, samt egne drift udgifter er steget en smule 

c. Junior/Trop tur endte i ca. kr. 32.000, - Dette er et forholdsvis højt tal, men skyldes 

at man grundet Corona har været lavet en lidt ud over den sædvanlige lejr. 

d. Mini mangler at indberette hvilke spejdere der er rykket op til Junior. Thomas lover 

at fikse det med det samme. 

e. Vi ønsker ikke at være med i Spejderlotteriet, samt ferie aktiviteter i Skanderborg 

kommune i efterårsferien. 

f. Vi er blevet spurgt om lederne ønsker at hjælpe ved indvielsen af hundeskoven, 

dette mener lederne ikke at de har overskud til på nuværende tidspunkt. 

g. Freja som er hjælper hos mini har nu alderen til at blive assistent. Dette drøfter 

Thomas med Freja 

 

 

 



5. kl. 19.35 Nyt fra lederne 

 

a. Det besluttes at der gerne må indkøbes besnørringsreb. 

b. Der har været afholdt 1 ledermøde efter sommerferien, og det var dejligt at se så 

mange nye ansigter. 

 

Nyt fra de unge: 

Troppen havde en go oprykningsfest og glæder sig til at komme i gang 

og sige velkommen til de 5 nye 

6. Kl. 19.50 SL2022 

 

a. Det er besluttet at alle ledere der ønsker at hjælpe til på SL 2022 kan deltage på gruppens 

regning. Der lægges planer for hvordan lederne kan overlappe hinanden, så der bliver 

mulighed for at lederne kan komme ud på lejren og få inspiration til kommende 

spejderarbejde. 

b. Bestyrelsen har valgt at yde et tilskud på kr. 500,- pr spejder for fuld lejr. Når dagsprisen 

kendes, fastsættes der tilskud for kort lejr. 

 

7. kl. 20.10 Fællestur d. 30. - 31. oktober 

a. Referenten har ”glemt” hvad der blev sagt, for så er det ikke en overraskelse 

senere. 

 

8. Kl. 20.25 Velkomst startpakke 

a. Punktet sættes på hold 

 

9. Kl. 20.40 Kort evaluering af Skt. Hans og opstartsfest.  

a. Skt. Hans gik rigtig godt, overskuddet var dobbelt så stort som budgeteret. Vi kunne 

næste år spørge om slagteren vil have en bod. 

b. Det gik rigtig godt, der var 150 tilmeldte. 

 

10. Kl. 20.50 Næste møde og punkter til dagsordenen. 

a. Næste møde bliver tirsdag d. 12. oktober kl. 19.15 

b. Kom meget gerne med forslag til dagsorden 

 

11. Kl. 20.55 Evt.  

a. Indbrud: der er anmeldt meldt til politiet 

b. Thomas kommer med ca. priser på de ting der er meldt stjålet. 

c. Åspejderne har valgt Århus Skov som Division 

 

 



• Orienteringspunkter:  
John har anmeldt hærværk og indbrud til politiet og har kontakten med landbetjenten. Der 
er udarbejdet liste med ødelagte/stjålne effekter til forsikringen.  
Skønt, at vores billede af juniorspejderne er kommet med i kommunens kampagne for 
foreningslivet. Var i Uge-bladet i uge 31 og har været på kommunens facebook side. 
 
 
Således opfattet 
/Thomas 
 

 

 


