
Referat fra bestyrelsesmøde 09/08/22 

 

1. Valg af referent  

- Mathias blev valgt 

2. Godkendelse af dagsorden  

- Godkendt 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

Referat fra 17/05/22. 

- Båltag: Mia spørger Marianne om hun vil skrive ansøgning til Jem og fix. 

4. Evaluering af SL22 

- Sl 2022 var en god lejr og spejderne kom hjem med en fantastisk oplevelse i bagagen. Dog er der et par 

punkter der skal opfølges på.  

- Der blev efterspurgt mere og tidligere planlægning om fx rafter, pakning og hvis der skal være større 

byggeprojekter hvem skal så stå for hvad.    

5. Evaluering af Skt. Hans 

- Vi blev rost for det tidlige start og slut-tidspunkt. Det blev efterspurgt at bestilling af sodavand og øl skulle 

ske tidligere.  

- Den største udfordring i år var at finde en båltaler, bestyrelsen foreslår at man kan finde et alternativ til en 

båltaler fx sanglege eller lignende og en ’’bod’’ hvor man kan hører om hvad man laver som spejder. 

- Det blev også forslået at man kan aftale med slagteren at han fx betaler en procentdel af indtjeningen per 

solgt pølse. Eller at troppen, gerne med forældre, sælger pølser. 

6. Planlægge forældrekaffe i familie-, mikro- og mingren til september  

- Der er planlagt forældrekaffe i de forskellige grene, i løbet af slut-august til midt-september, med henblik 

på at rekruttere en ny kasser og selvfølgelig nye ledere.  

- Thomas opdaterer velkomstfolderen som bliver delt ud til nye forældre. 

7. Nyt fra kassereren v. John 

- Rasmus adspørger Martin (junior) omkring ny lampe til hytten.  

8. Nyt fra de unge v. Mathias 

 - SL2022 var helt fantastisk og vi glæder os til oprykning og til at tage imod de nye. 

- Her er nogle mulige indtjeningskilder til troppens udlandstur: Oprydning på Skanderborg festival, at sælge 

pølser og brød til Skt. Hans og Kaffe/kagesalg 

   



9. Nyt fra lederne v. Anita og Thomas 

- Der er ledermøde d. 16/8/22. Nogle gode diskutionspunkter kunne være: Fungerede det at de små ankom 

til SL 2022 om lørdagen og tog hjem onsdag? og Kunne man fx hvert 2. år arrangere en sommerlejr for alle 

grene om sommeren? 

Opstart/oprykning d. 19/8/22, afsked for Inger. 

- Der bliver skrevet et telegram og gives en buket. 

10. Næste møde og punkter til dagsorden 

- Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 04/10/22 i Spejderhytten 

11. Evt.  

- Punkt udgår  

 

Således opfattet. 

 

Mathias. 

 

 

 


