
Referat bestyrelsesmødet mandag d. 2. maj kl. 19 – 21 
 

Mødte: Torben, Karen K, John, Karen V, Jesper, Katrine, Lisbeth, Betina, Mette, Anders, Ditte, Thomas, Jan 

Afbud: Hella, Karsten, Pia 

Referent: Jan B. Kjeldsen 

1. Referat af 10. januar godkend 

2. Konstituering 

a. Lisbeth, næstformand 

b. Jan, sekretær 

3. Kort nyt fra formanden 

a. Jesper: Orientering om grupperådsmøde og kursusweekend, der begge forløb godt 

4. Kort nyt fra afdelingerne 

a. Signe: Klan, plan til vogn, klar til at bygge 

b. Mette: Trop, lige været på Forlev, én ekstra til Jamborette 

Mærker, afsluttes til maj 

Derefter forberedelse til Jamborette 

Fanevagt, 4 der skal konfirmeres (i den nye kirke) 

Junior, Spejd er sejt tur, hos Mette 

Plancher er færdig, dog mangler indramning mangler 

En ny junior, forventer 9 oprykkere 

c. Torben: Mini, det kører godt 

d. Jesper: Mikro, 13 (2 stoppet), Hella er sygemeldt, mangler ledere efter sommer 

5. Gruppeledelsen 

a. Karen V: mangel på ledere (især mikro), derfor: 

Onsdag den 18. maj 17:30 – 21:00 invitation til ”Spejderaften” for gamle spejderledere 

Se invitation. Kommer også på Facebook -gruppen ”Tidligere og nuværende medlemmer af 

Brundurs”. 

b. Snak om nye regler for indhentning af ”børneattest”, gælder nu fra 14. år. 

Der mangler attest på nogle PL og PA (i Junior), ansvar Mette. 

Orienteringsseddel til forældre. 

6. Opfølgning på kursusdag 

a. Se bilag 

b. Jesper indkalder til møde i Bakkehytteudvalget 

7. Kassererens hjørne 

a. Orienterede om Brønderslev Marked 

b. Alle ledere og børn er dækket af ulykkesforsikring: 

Dækning ved død/invaliditet, børn: 23.646/431.842 

Dækning ved død/invaliditet, voksne: 431.842/431.842 

c. Rengøring i hytten overtages af kommunen 

d. Ejvind Nielsens fond kan uddeles, bør overvejes 

8. Sommerlejr 

a. Ca. 30 tilmeldte, 4 ledere, 20 irske spejdere 

b. Der mangler 2. indbetaling fra flere, Anders sender opgørelse til Peter 

c. Hvor mange telte? Opgøres efter næste lejr 

d. Forældremøde inden sommerferien 

  



9. Nyt fra udvalgene 

a. a. Markedsudvalget, status 

i. Morgenmad som buffet, seddel sammen  

ii. Husk opsætning og nedtagning af telt, tilmelding sammen med øvrig 

b. b. Bakkehytten, status 

i. Forslag om telefonlinje nedlægges, vedtaget Anders, lejekontrakt/hjemmeside rettes 

ii. Torben orienterede om arbejdet 

iii. Udvalg indkalder til ny arbejdsweekend (med Carsten) + emhætte 

iv. Omtale af arbejdsdag 

10. Eventuelt 

a. Dronning Margrethe, 24. maj, 2 personer til fanebærer og fanevagt? 

Jesper indhenter tidspunkter. 

b. Jyllandsgade dagpleje og vuggestue låner hytten, vil gerne give et beløb, 300 kr. 

c. Vasketøjskurv fyldt med viskestykker, ved ture må gerne  

d. Præriehylet / hjemmesiden 

e. Thomas, Klatrekursus, kan jeg låne udstyr? Ja! 

f. Lisbeth, der efterspørges hjælper til 2012 lejr 

g. Gruppeweb 


