
Referat af bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

 

Tirsdag d. 19.04.22 kl. 19.00 - 21.00 i spejderhytten 

Fremmøde: Rasmus, Mia, Thomas, Anita, John, Maria Louise, Martin og Mathias 

Afbud: Line 

1. Valg af referent   

a. Rasmus 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

Referat fra d. 6.01 og 8.03.22 

a. Freja skulle spørges vedr. en plads som ”ung i bestyrelsen”, hun vil tænke over det.  

b. Fyrværkerisalg – Marie Louise har ikke haft held til at få kontakt med formanden for 

badminton – ”Muggi” 

c. Gave til Inger – Anita har bolden og Inger inviteres til oprykningsfesten, hvor hun 

skal fejres og have en gave 

4. Opdatering af gruppens retningslinjer 

Forberedelse: alle har læst retningslinjerne igennem inden mødets start. 

a. Retningslinjerne blev gennemgået. Kommentarer og ændringer hertil blev noteret 

for renskrivning af formanden.   

b. COOP-kort 

i. Lone Svenstrup (mikro/familiespejd) 

ii. Line (mikro) 

iii. Ann (junior) 

iv. John (kassér) 

5. Skt. Hans 

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. afholdelse af Skt. Hans.  

a. Sankt Hans d. 23/6-22 

b. Udvalg: Niels, Simon og Rasmus – Thomas og Martin, Mia 

c. Forslag til båltalere: Torben Wallner (K) el. Malene Ringbjerg (A) 

d. Undersøg om Slagteren vil have en bod og om Brugsuddeleren vil sponsere 

snobrødsdej 

6. Status på SL22 v. Thomas 

a. Der er pr. dagsdato 23 tilmeldte spejdere og det samme antal ledere 

b. Vi arbejder på at få flere spejdere med på lejren, særligt til Sct. Georges dag 

7. Bålhytte tag 

a. Thomas spørger rundt i divisionen om deres erfaringer inden valg af løsning 

b. Inden der iværksættes arbejder, skal der indhentes et konkret tilbud, der skal 

bevilliges inden arbejdet sættes i gang. John har kontakten til kommunen.  

8. Nyt fra kassereren v. John 

a. Intet at bemærke 

9. Nyt fra de unge v. Mathias 



a. Troppen har været på Mac Donalds i Stilling – stor succes 

b. Mathias spørger Ann om ikke hun vil forfatte en pressemeddelelse til lokalavisen  

10. Nyt fra lederne v. Anita og Thomas 

a. Lodseddelsalg udskydes til efter SL 

11. Planlægge forældrekaffe til maj/juni 

a. Punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde pga. tidspres 

 

b. Mulige emner: ny hyttemor, ny kasserer,  ….. 

12. Næste møde og punkter til dagsorden 

a. 17/5-22 kl. 19 i hytten 

Evt.  

13. John bestiller en elektriker til udbedring af div. Belysningsopgaver 

 

Således opfattet 

Sh. Rasmus 


