
 Bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

 

Torsdag d. 06.01.22 kl. 17.00 - 19.30 i spejderhytten 

Fremmøde: Rasmus, Mia, John, Anita, Martin, Jakob, Lasse, Thomas og Mathias.  

 

1. Valg af referent  

a. Rasmus blev valgt 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt, ingen kommentarer 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat. 

a.  Elektronisk indmeldelse er idriftsat og lagt på hjemmesiden.  

i. Indmeldelsesgebyret skal stadig opkræves ved udlevering af tørklæde med 

mere. Betaling af gebyret kan foretages via mobilepay.  

4. Nyt fra kassereren v. John 

a. John gennemgik et foreløbigt 2021 regnskab. 

b. Regnskabet er realiseret på budget i 2021.  

5. Nyt fra de unge v. Mathias 

a. Der har været et par aflyste møder, det har ikke affødt kommentarer.  

6. Nyt fra lederne v. Anita og Thomas 

a. Vi har for længe siden fået en forespørgsel på om vi kan/vil have en handicappet 

leder. Hytten blev i sin tid bygget for at tilgodese kørestolsbrugere.  

b. Vi har fået en ny leder hos minierne.  

7. Status på SL22 v. Thomas 

a. På SL er der tre områder, Roskilde, Høje Tåstrup og Greve. Vi skal bo i ”Roskilde” 

b. Første hjemkørsel med de officielle busser er om onsdagen, hvilket passer med 

gruppens egen planlægning ift. de mindste spejdere.  

c. Der er et meget begrænset vindue for transport af materialer. Danske Fragtmænd er 

en mulighed, her skal alt pakkes på paller med høje sider.  

d. Der er forhåndstilmeldt 45 spejdere og 15 ledere, 60 i alt 

8. Planlægning af grupperådsmøde d. 27.02.22 

a. Grupperådsmøde skal fremadrettet hedde ”Generalforsamling” 

b. Ann vil gerne påtage sig rollen som dirigent 

c. Line vil gerne påtage sig rollen som referent  

d. Thomas, Anita og Mia mødes og laver udkast til årsberetning 

e.  

f. Se vedhæftet oversigt. 

Fastelavn: Spørge Lotte, nogle tropsspejdere og Gammelpatruljen om de vil stå for 

Fastelavn. Er dette på plads? 

9. Lave udkast vedr. julegave og tøjpenge til lederne jf. vores Retningslinje.  

a. Der lægges op til en revision af retningslinjerne for tøj, disse behandles på første 

bestyrelsesmøde efter grupperådsmøde/generalforsamling.  

10. Næste møde og punkter til dagsorden 



a. Tirsdag d. 8. marts kl. 18.30 på ”loftet” ovenpå Hørning bibliotek, Mia booker 

lokalet.  

11. Evt.  

a. Budget 2022 – der skal vælges 2-3 personer til at bidrage til budgettet.  

b. Thomas gjorde opmærksom på at der kan være en udfordring ift. ansøgning om 

lokaletilskud, der kan være et maksimum til uddeling. John undersøger og gør 

kommunen opmærksom herpå. 


