
Referat bestyrelsesmødet onsdag d. 17. august kl. 19 – 21 
 

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

Afbud: Betina, Karsten  

Nye klanspejdere: Rasmus, Katrine, Anna, Emma, Charlotte 

Referent: Jan B. Kjeldsen 

1. Referat af 2. maj godkendt 

2. Oplæg om Klan Dovendyrene (ny klan/sjak) 

a. Emma m.fl. fremlagde ½-års plan 

b. Det nuværende klan-lokale er dekoreret til Yggdrasil  

c. Flere: der skulle måske koordineres med den eksisterende klan 

d. Karen V: der er plads til 2, lokale må deles eller løses på anden vis 

e. Torben: mange klannavne historisk 

f. Mette: det burde være vendt på et ledermøde inden dannelsen 

g. Karen K: klan medlemmerne bør mødes først 

h. Thomas: én klan, to sjak 

i. Jesper: man bør anerkende at der nye med energi 

j. Rasmus: er med på at mødes 

k. Karen K: de to bør have love til at arbejder hver for sig, men forpligtes til at mødes regelmæssigt 

l. Jesper: Enig med Karen K 

m. Klan Yggdrasil og klan Dovendyr er etableret, og de mødes regelmæssigt 

n. Klan Dovendyr kan evt. mødes onsdag 

3. Kort nyt fra afdelingerne + gruppeledere 

a. Mikro: Thomas, Betina og Frederik, 8 i alt, én udmeldelse, måske flere på vej 

Folder skal til SFO m.v. 

b. Mini: Torben, Mette-Lene, Kathrine 

c. Junior: Mette, Betina, Ditte, Signe, Kent: godt fremmøde 

d. Trop: Baloo, Karsten, Mette 

e. Klan: mødes først 15. september 

f. Karen K: stadig mulighed for lederuddannelse 

g. Karen K: god sommerlejr, skulle hilse fra Irland 

h. Jesper: Bakkehytteudvalget holdt kort møde før sommer, arbejdsweekend 29.-30. oktober, 

Sparekassen Vendsyssels fond (Jerslev Sparekasse) har doneret 20.000 til vinduer/døre. 

4. Oprykningstur 

a. Der mangler stadig folk til aktiviteter fredag aften. Karen K tager post med + gasblus. Anna er med. 

b. Tur uden tilmelding, lørdag morgen koordineres senere. 

5. Åbent hus 

a. Torsdag den 25. august, fritidsavisen (Nordjyske, fritidskonsulenter). Jan kontakter Henrik Lund. 

6. Brønderslev marked 

a. P-vagt: der mangler stadig ledere søndag (Thomas) og mandag (Jesper, Mette-Lene). 

b. Kaffe/kage: mangler stadig svar fra mange, nye sedler hjem med spejdere 

7. Gruppetur 

a. Der er styr på det 

b. Forældre til madholdet kan kontakte Lisbeth 

  



8. Ejvind Nielsens fond 

a. Den har aldrig været brugt 

b. Nedlægges, vi sælger investeringsbeviser for ca. 30.000 

9. Eventuelt 

a. Lisbeth: Mangler hjælpere til Sct. Georgsløbet 18. september 


