
Referat fra bestyrelsesmøde hos De Blå Spejdere i Hørning 

Tirsdag d. 12.10.2021 kl. 19.15 - 21.30 i spejderhytten 

Tilstede: John, Mia, Mathias, Jakob, Thomas, Rasmus, Lasse, Martin, Anita 

1. Valg af referent   

Ad. 1. 

Anita 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Ad. 2.  

Ok 

 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

Ad. 3.  

Hegn, Lasse har snakket med MoseLone, som har snakket med skovfogden. Vi må gerne 

lave et hegn, gerne et kvashegn evt. noget m. Pil. Thomas, Lasse og Rasmus aftaler 

nærmere… i anledning af arbejdsdag til foråret. 

Freja vil gerne være assistent. 

Thomas sender priser på stjålet gods. 

 

4. Nyt fra kassereren v. John 

Ad. 4. 

Regnskab ok. Kontingent ca. som budgetteret. Udgifter til lejre større end budgetteret. 

Julelejr koster 0kr. 

Mathilde Maj bliver passivt medlem af troppen og registreres også som gruppehjælper. 

Lige nu har Rasmus to kasketter på i bestyrelsen, derfor fortsætter han med titlen: 

Gruppebestyrelsessuppleant. 

 

5. Nyt fra de unge v. Mathias 

Ad. 5.  

Ikke nyt at berette 

 

6. Nyt fra lederne v. Anita og Thomas 

Ad. 6. 

Info om SL22: Tilskud til kort lejr kr. 320,- 

Udfordringer med materiel – mulig løsning at leje en boxit container. 

Der kommer snart en forhåndstilmelding ud, hvor vi bliver klogere på antal m.m. 

Info om spørgeskema, ledertur i marts, Karpenhøjturen og at vi pt. Er 21 ledere – mega fedt. 

 

7. Kort orientering fra formandsmøde i divisionen v. Mia 

Ad. 7. 

Forældreinddragelse: Vi er privilegeret at have onsdagsholdet, andre bøvler med at få 

forældre til at hjælpe. 



Kameraovervågning: Gode erfaringer fra andre grupper, det har en præventiv effekt. 

Mathias påpeger vigtigheden af at materialet slettes, hvis der ikke er behov for det til 

opklaring af hærværk eller tyveri. Vi sætter skilte op og ser om det alene kan have en effekt. 

 

8. Urenset spildevand i vandløbet. Skal bestyrelsen forholde sig til dette? 

Ad. 8. 

Vi tager afstand til kommunens håndtering af spildevandet, som er symptom behandling. Vi 

er ærgerlige over hegnet. 

 

9. Tilrettelæggelse af nedtagning af valgplakater efter valg tirsdag d. 16. november 

Ad. 9. 

Ikke relevant da partierne ikke kunne blive enige, og derfor ikke får brug for vores 

assistance. 

 

10. Gruppens retningslinjer vedr. udlån af hytte. 

Ad. 10. 

Vi følger de gældende retningslinjer fra nu af. 

 

11. Julemærkemarch - hvordan griber vi det an i år v. John  

Ad. 11. 

Flora vil gerne stå for det, kommer til at foregå som det gjorde før Corona. Søndag d. 5. 

december kl. 9 er der start ved Rosenvangskolen i Viby 

https://www.julemaerkemarchen.dk/ 

 

12. Velkomst startpakke - halsedisse, drikkedunk, mv.  

Ad. 12. 

Der blev nedsat et udvalg bestående af Martin og Thomas, som undersøger artikler til en 

webshop el. lign. Indmeldelsesgebyret på 100kr. går til en startpakken, der består af et 

tørklæde á 70kr, en bog á 25kr, mærker til uniform, der af erfaring først gives når uniformen 

er indkøbt, da mærkerne ellers ofte er væk, når de skal på syes uniformen, hvorfor vi ofte 

ender med at udleverer mærkerne flere gange. 

 

13. kl. 21.20 Informationsmøde d. 08.11.21 om valg til Folkeoplysningsforbundet i Skanderborg 

kommune.  

Ad. 13. 

John fortalte, at man opstilles via BUS 

 

14. kl. 21.25 Næste møde og punkter til dagsordenen. 

Ad. 14. 

d. 7.12, kl. 19.30-21.30. 

• Grupperådsmøde, afholdes d. 27.2.22, vi låner lokaler på Bakkeskolen, og afholder 

mødet efterfulgt af orientering om SL22. Formen kan f.eks. være a la sidste fysiske 

grupperådsmøde med fastelavnsfest for spejdere og søskende. 

• Evaluering af turen til Karpenhøj og evt. fastsættelse af dag i forår/sommer 22 

• Elektroniske indmeldelser, hvordan? 

https://www.julemaerkemarchen.dk/


15. Evt.  

Ad. 15. 

Lasse orienterede om bålhyttetag, som koster 14.000kr. i materialer, og så skal vi selv fikse 

det. Materialerne stiger hele tiden, så tilbuddet gælder kun i 14 dage. Bestyrelsen godkendte 

og Lasse bestiller. 

Tilbud på nyt udendørs lysur, da det vi har er ustabilt og ufleksibelt ift. Tænd/sluk kr. 

2800kr. Godkendt og Lasse bestiller. 

Nanna og Lasse vil gerne gøre en tage initiativ til at klanen kommer op og kører med nogle 

af de tidligere tropsspejdere og nuværende, derfor blev der bevilliget penge til en sheltertur: 

Leje af shelters og mad. 

 

Orienteringspunkter:  

• Husk bankospil d. 2. november kl. 18.30 i Højboskolens kantine. 


