
Referat bestyrelsesmøde i DDS Hørning 
 

Tirsdag d. 17.05.22 kl. 19.00 - 21.00 i spejderhytten 

 

1. Valg af referent  

Thomas er valgt  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

a. Dagsorden er godkendt 

 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

Referat fra 19. april.  

a. John bestiller elektriker til at lave lys på hytten. 

 

4. Orientering omkring seneste indbrud d. 9. maj 

a. Der ser ud til at være de samme som sidst, da det er samme metode der er brugt. 

b. Det er ikke lykkedes dem at komme ind. 

c. Episoden er anmeldt til politiet. 

 

5. Planlægge forældrekaffe til juni 

ny hyttemor, ny kasserer,  ….. 

a.  Ved forældre kaffe, skal vi se om vi kan skaffe en ny kasserer, og evt en ekstra Mikro/Mini 

leder. 

b. Der fortælles på SL møde at vi godt kunne bruge lidt ekstra hænder. 

c. Der laves kaffe besøg hos Familie, Mikro og Mini i september måned. 

 

6. Skt. Hans 

Status ved arbejdsgruppen.  

a. Der mangler en båltaler 

b. Der er ansøgt alkoholbevilling 

c. Der er spurgt hos Slagteren om de vil sælge noget 

d. Efterskolen er spurgt om de vil spille musik og synge. 

e. Brugsen er spurgt om de vil sponsorere snobrød 

 

7. Status på SL22 

Tjek af trailere 

a. Vi ser om det kan betale sig at bestille en lastbil 

b. Der afholdes info møde d. 19 juni for forældre 

 

8. Bålhytte tag 

Se mail fra Rasmus. Link til mere information om støtte ved 

Jem&Fix: https://www.jemogfix.dk/om-jem-fix/sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/ 

https://www.jemogfix.dk/om-jem-fix/sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/


a. Det er besluttet at taget skal laves så det ligner det gamle, og ikke tagpap, som har 

været diskuteret tidligere. Det er dog besluttet at man ligger tagpap under Kalmar 

brædderne, for at sikre at der ikke kommer vand ind. 

b.  

c. Hos Jem og fix kan man søge tilskud til materialer. Det kræver dog at man kan 

fortælle hvilke materialer der skal anvendes. Mia spørger Lasse om han vil være med 

til at lave indkøbslisten, og Marianne spørges om hun kan lave en ansøgning. 

 

9. One Photo-galleri v. Martin 

a. Vi vælger fra nu af at anvende Goggle Photo 

 

10. Salg af flag d. 15. juni 

a. Vi takker nej til dette. 

 

11. Nyt fra kassereren v. John 

a. Der er stadig nogle der skylder kontingent. 

b. Grenlederne skal blive bedre til at svare når der er spejdere der tilmelder sig 

elektronisk. 

c. Der er søgt lokale tilskud fra kommunen, og fik kr. 38.998, - som forventet. 

d. Voskenspejd har pt haft 30 deltagere. 

e. Lejrene her i foråret har nok kostet lidt mere end de burde, men det er ikke 

alarmerende. 

 

12. Nyt fra de unge v. Mathias 

a. Troppen har afholdt KolleKolle og det gik godt.  

b.  

13. Nyt fra lederne v. Anita og Thomas 

a. Der afholdes leder/oprydnings dag søndag d. 22 maj. Her skal der kontrolleres telte, 

laves brænde og ryddes op. 

b. Der er indsendt småbåds certifikat til korpset. 

c.   

14. Næste møde og punkter til dagsorden 

a. Næste møde er tirsdag d. 9 aug kl 17:30 med spisning. 

b.  

Evt.  

i. Trailere bliver sendt til service i løbet af sommeren 

Således opfattet 

Thomas Larsen 

 


