
Referat bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

 

Tirsdag d. 07.12.2021 kl. 19.30 - 21.30 i spejderhytten 

 

Fremmødte: John, Lasse, Jakob, Anita, Martin, Mathias, Mia, Thomas  

Afbud: Rasmus 

 

1. Valg af referent 

a. Thomas blev valgt.   

 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

a. Der bliver indkøbt video skilte og de ting der blev stjålet. 

 

4. Nyt fra kassereren v. John 

- orientering om valg til Folkeoplysningsforbundet. Thomas, John og Mia deltager. 

a. Regnskabet stemmer meget fint med budget. 

b. Kurser og ledertræning skal nok deles op så noget kommer under lederudgifter. 

c. Karpenhøj løb op i kr. 25.000-, 

d. Der er brugt en del penge på tørklæder og forløbs bøger, men dette skyldes at der er 

startet en del nye spejdere efter sommerferien. 

e. Julelejren kom til at koste nogenlunde det samme som andre år. Der var dog lidt 

ekstra udgifter til materialer. Bussen var også lidt dyrere end den plejer. 

 

5. Nyt fra de unge v. Mathias 

a. Mathias syntes at møderne ofte slutter for sent, hvis man gerne vil have unge til at 

deltage i bestyrelsesarbejde. Og måske man kunne finde dage, hvor man kunne starte 

tidligere, eller bruge de aftner hvor der ikke er spejd i hytten, 

b. Troppen har deltaget i flagermuslygte løb, hvor de fik en flot placering. 

 

6. Nyt fra lederne v. Anita og Thomas 

a. Vi har været på julelejr, og det gik rigtig godt. 

b. Lederne ønsker at Troppen fast skal på tur til udlandet. Det skal planlægges så vi 

sikre at man som Tropsspejder altid kommer afsted. Det er forslået at f.eks. overskud 

ved salg af lodsedler i hele gruppen, skulle gå til en ”rejsekasse” så der kommer et 

tilskud til turen 

c. Det opfordres til at alle deltager i uddannelses marked, så alle kan blive inspireret til 

endnu bedre spejderarbejde. D. 24-25 sep 

d. Det er ledertur d. 19-20 marts 2022. 



e. Julegaven bliver mindre i år, da lederne har valgt at noget af beløbet går til ledertur. 

f. Banko teamet, vil gerne trække på lidt mere lederhjælp i pauserne, så der hurtigere 

kan sælges Amerikansk Lotteri 

g. Der holdes nytårskur d. 8 jan. for lederne fra kl. 10:00-14:00 

 

7. Orientering fra korpsrådsmødet v. Lasse. 

a. Fra Hørning deltog Lasse og Nanna 

b. Der var for få deltagere til at der kunne stemmes om nye vedtægter. Dog er en del 

ændringsforslag blevet stemt igennem. 

c. Der er ekstra ordinær ”generalforsamling” i Odense i næste weekend, hvor man 

håber på at fremmødet gør at vedtægterne kan stemmes igennem. 

 

8. Planlægning af grupperådsmøde d. 27.02.22 

Se vedhæftet oversigt. 

Jakob booker lokale på Bakkeskolen, fastelavn for spejdere og søskende, info om SL22 

a. Der er booket lokaler 

b. John og Anita deltager ikke 

c. Thomas tager sig af SL2022 gennemgang 

d. Vi spørger Lotte, nogle tropsspejdere og Gammelpatruljen om de vil stå for 

Fastelavn 

 

9. Evaluering af Karpenhøj. 

a. Alle deltagere syntes det var en fantastisk oplevelse og noget vi burde gøre igen, da 

det er med til at styrke Gruppen og sammenholdet. Og det var rart at andre skulle 

tage styringen, så deltagere blot kunne yde og nyde, uden at skulle forberede noget. 

 

10. SL22 

a. Thomas sender reminder til alle ledere og laver endnu et opslag på Facebook. 

 

11. Elektronisk indmeldelse 

a. Der er en del forældre og ledere der ønsker at det blev muligt at lave en elektronisk 

tilmelding, i stedet for at papirmetoden som det er i dag. 

b. Martin undersøger om dette er blevet forbedret siden Medlemsservice begyndelse. 

 

12. Næste møde og punkter til dagsordenen. 

a. Næste møde torsdag d. 6. jan kl. 17:00 

i. Grupperådsmøde 

ii. Ændring af julegave + tøjpenge 

iii. SL22 

iv.  

13. Evt.  

a. Der er en tropsspejder der gerne vil på Jamboree i Korea i 2023. Spørgsmålet er om 

der er andre spejdere der vil med. 

i. Man kunne evt. spørge ud i Divisionen om der var nogle der skal med. 



 

 

Orienteringspunkter:  

• Vores affaldscontainere har fået fast plads ved siden af Mosens containere. Årsagen er, at 

renovationen ikke kan køre op og vende hos os, og derfor kan de ikke afhente vores affald 

ved spejderhytten. 

• Anita, Jakob, Martin, Rasmus og Mia stod for nedtagning af valgplakater for 

Socialdemokratiet og fik en indtjening på 2000 kr. til gruppen. God oplevelse og vil gerne 

igen ved næste valg. 

Således opfattet 

/Thomas 


