
4/10-2022 

Bestyrelsesmøde, DDS Hørning     

Fremmødte: Mia, Anita, Martin, Mathias, John og Rasmus 

Afbud: Line og Thomas 

 

Kommentarer til referat:  

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde i DDS Hørning 

 

Tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 19.15 - 21.30 i spejderhytten. 

 

1. Valg af referent - Rasmus 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat 

- Opfølgning vedr. bålhyttetaget - MIA 

- Bålhyttetag udestår for nu, Marianne har ikke overskud til at ansøge, Mia tager opgaven op 

på et senere tidspunkt, hvor der er mere overskud. 

- Udendørs lamper, Martin har valgt at stoppe som leder, hvorfor han kan ikke hjælpe. Mikael 

(Mariannes mand) er et muligt bud – RASMUS har opgaven 

 

4. Evaluering af forældrekaffe i de forskellige grene 

Mikro – der var et rigtigt godt fremmøde, der var samme dag en fælles information om 

spejderarbejdet mm.  Line fortæller at der en mulig fremtidig leder fra en Mikroforældre 

Mini – der var ikke et reelt fremmøde, bør kombineres med andet arrangement som 

trækplaster 

5. Troppens arbejde med at indsamle penge til udenlandstur 2023 

- Der bliver spurgt ind til om Klanen også er tænkt ind i udlandsrejser.  

- Ja, bestyrelsen bakker om at de skal også have tilbuddet, men beslutningen ligger hos 

tropslederne.  

- Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe ift. finansiering af fremtidige 

udlandsrejser.  

Turen er en del af gruppens arbejde med fastholdelse af junior- og tropsspejderne. 

Salg af julekalender, lotteri mv. 

ANITA bestiller 100 pakker til/fra kort og 300 julekalendere 

Opsætning og nedtagning af valgplakater - plan skal laves af bestyrelsen, da lederne har meldt fra 

til opgaven. 

Grundet manglende opbakning, har vi bedt partiet om selv at klare Skanderborg by.  

MIA kontakter Ry (Leon) kan hjælpe med nedtagning,  

- Stilling gruppe – afventer svar 

6. Julelejr. 

Fastsættelse af deltagerpris for hele lejren og for familiespejder. Julelejrudvalget har lavet 

et overslag som ender på 400 kr. pr. person. 

Priser:  

Mikro til Trop: 350 kr. 

Klan: Gratis 

Familiespejder: 50 kr. pr. deltager, betaling gælder både børn og voksne.  



7. BUS møde d. 24. okt., som Mia deltager i. 

Har vi emner som skal med til mødet? 

8. Nyt fra de unge v. Mathias 

Har tropsspejderne selv arbejdsopgaver de gerne vil arbejde med ift. indtjening af penge til 

udenlandsturen? Spg. fra Mia 

- Mathias stikker en føler ud til troppen inden næste bestyrelsesmøde.  

9. Nyt fra lederne 

Anita orlov, Thomas overtager GL-rollen indtil Anita er tilbage.  

Anita, Ann, Nanna og Lasse var på uddannelsesmarked og det var en rigtig god oplevelse 

Minigrenen har med god sandsynlighed fået tilgang af en ny leder.  

Line hjælper til i troppen frem til jul.  

10. Nyt fra kassereren 

Ingen overforfaldende debitorer 

11. Næste møde og punkter til dagsordenen 

Næste møde bliver tirsdag d. 15/11-2022, 19.30 

12. Evt. 

Bankoinvitation – John sender en pdf til ANITA, som printer 100 eksemplarer 

 

 

Således opfattet 


