
Referat af bestyrelsesmøde i DDS Hørning  

Tirsdag d. 8. marts i lokale 6 på Rådhusloftet kl. 18:30-21:00 

 

 

Fremmødte: John, Mia, Maria-Louise, Anita, Thomas, Rasmus og Mathias.  

 

Afbud: Martin 

 

 

1.  Velkomst til Maria-Louise og præsentation af bestyrelsen. Alle præsenterede sig overfor det 

nye bestyrelsesmedlem.  

 

2. Valg af referent. Mathias blev valgt.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.  

 

4. Opfølgning af sidste referat. Punktet er udskudt til næste møde da referatet ikke var blevet 

udsendt i tide.  

 

5. Opfølgning af generalforsamling.  

 

5a. Endeligt referat. Formanden retter punkt 9 så der nu kun står en godkendt bestyrelse 

bestående af Formand, Kasserer, 2 gruppeledere, 2 forældrerepræsentanter., 1 

lederrepræsentant, 2 unge (hvis muligt) + 2 Suppleanter (1 forældre, 1 leder).  

 

5b. Proces med udarbejdelse af udviklingsplan. På kommende ledertur bliver en prototype af en 

udviklingsplan præsenteret og drøftet. 

 

6. Tilskud til transport til og fra de ugentlige møder v/Anita. En leder sidder i kørestol og skal køre 

med bus til og fra møderne, lederen arbejder på at få en bil. Dette kan dog tage en del tid, så 

lederen vil høre om i mellem tiden om der er tilskud til bussen da den ikke er gratis. Gruppen 

betaler det fulde beløb af transporten til og med august.  

 

7. Status på sl22. Tilmelding kommer op og køre snarest muligt og der vil være tilskud til. 

Transport af vores ting. Planen er at to trailere kører over med vores ting dagen før.  

 

8. Nyt fra kassereren v/John. Der er sendt kontingent ud. Der var lidt tvivl om hvem der skal 

opbevare ledererklæringer og hvor længe. Formanden opbevare ledererklæringerne indtil 

lederen melder sig ud af gruppen.  

 

9. Nyt fra de unge v/Mathias. Troppen var rigtig glade for at arrangerer fastelavn som forløb godt. 

Mathias og Anita snakker med Freja om hun kunne tænke sig at sidde i bestyrelsen.  

 

10. Nyt fra lederne. v/Anita og Thomas. Lodsedler og andre opgaver. Gruppen vil gerne have 

arbejde. Maria-Louise undersøger badmintonklubben omkring fyrværkerisalg.  



 

11. Opdatering af gruppens retningslinjer. Punkt udskydes til næste møde pga. Tidspres.  

 

12. Næste møde og punkter til dagsorden. Næste møde d. 19/4 2022 kl 19:00 – 21:00 i 

spejderhytten. Punkter til næste møde. Opdatering af gruppen retningslinjer. Opfølgning af 

referatet fra d. 6/1.  

 

13. Evt. Hyttemor Inger har valgt at stoppe til sommer. Anita snakker med Lone Jakobsen om en 

god afskedsgave og Thomas snakker med en mulig ny Hyttemor. Gruppelederne sætter sig 

sammen og laver en liste over hvad der kræves af en ny Hyttemor/Far.  

 


