
 
 Bestyrelsesmødde Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 19.30 - 21.30 i spejderhytten.  
 

1. Valg af referent  

a. Thomas valgt 

2. Godkendelse af dagsorden  

a. Husk at vi skal snakke ledelseskursus 1 

3. Gennemgang og mulige opfølgninger fra sidste referat referat fra d. 4. oktober  

a.  Der var lidt små ting, omkring julekalder/til og fra kort. Der blev bestilt 500 
julekalendere og ingen til/kort. 

4. Troppen og klanens udlandstur 2023. Turen er en del af gruppens arbejde med fastholdelse af junior- 
og tropsspejderne Bestyrelsen skal have fastlagt niveau for egenbetaling og evt. tilskud fra gruppen. 
Efter sidste ledermøde er der nedsat en arbejdsgruppe som skal kigge på økonomi, sted, dato mv. for 
turen i 2023. Troppen (Mathias og Nanna) har forslået Tydal Spejdercenter i uge 26. Der er via arbejdet 
med valgplakater indsamlet 11.600 kr. til troppens rejsekasse. Julekalendersalg og strømpesalg?  

a. Der er solgt julekalendere med en fortjeneste på ca. 10.500. Valg plakater giver ca et overskud 
på kr. 9.000- 

b. Troppen er ved at sælge Bambus strømper, går det efter planen tjenes der kr. 12.000,- 

c. Troppen sigter efter at tage til Tydal i 2023, der bruges kr. 1000,- pr. spejder,, som tages fra 
udlandsopsparingen. Der sættes et max på egenbetaling på kr. 800,- 

d. Der sigtes efter at Troppen tager længere væk i  allerede i 2024 

e. Troppen afholder forældre møde omkring dette inden jul. 

 

5. Grupperådsmøde 2023 Der skal fastlægges dato og indhold. Skal fastelavn gentages såfremt troppen 
kan være behjælpelig? Positiv tilkendegivelse fra Nanna og Mathias, men de ser nærmere på det efter 
julelejren/Mia  

a. Der afholdes generalforsamling d. 5 marts 2023. Thomas spørger om vi kan være på Åskolen 

b. Der skal nedsættes et budget udvalg, , Martin stiller op fra bestyrelsen, og der spørges ud i 
ledergruppen. 

c. Der skal findes 2 forældre suppleanter, da Martin ikke genopstiller. 

d. Mia laver liste over hvem der er på valg  

e.  Der skal laves en Udviklingsplan som gælder for de næste 4 år.   

f. Den røde tråd skal opdateres af lederne inden planlægning af sommer halvårs programmet 
2023. 

 

6. Nyt fra de unge v. Mathias  

a. Der sælges strømper i vildskab, og det giver et godt overskud. 

 

 

7. Nyt fra lederne v. Thomas  

a. Jannik er stoppet som leder hos Troppen. 

 

 

8. Nyt fra kassereren v. John  

a. Der er ikke så mange indmeldelser som forventet 

b. Banko gav et overskud p kr. 6.500,- 



c. Klanen har fået betalt deres julelejr, da de har 1 gratis lejr pr. år 

d. Der mangler stadig de sidste opgørelser fra SL2022, inden det endelige regnskab kan laves. 

 

9. Næste møde og punkter til dagsordenen  

a. Torsdag d. 5 januar 2023 

b. Tirsdag d. 7 feb. 2023 

 

10. Evt.  
a. Divisionen afholder Ledelseskursus 1 på Rykol 13-15 jan 2023 
b. John tager fat i Emil omkring nyy kasserer post 

 

Således opfattet til tiden 

Thomas 


