Mødte: Jesper, John, Carsten, Torben, Signe, Ditte, Peter, Katrine, Mads, Jan, Mette, Karen K, Anders, Lisbeth
Afbud: Betina, Mette-Lene
Referent: Jan B. Kjeldsen

1. Godkendelse af referat 17. august, godkendt
2. Orientering fra formand
a. Kommunen har opsagt brønderslevordningen pr. 1. januar, orienteringsmøde 3. november,
Jesper deltager
b. Spejdersamvirket holder møde i hytten 2. november
c. Brev fra kommunen om tilgængelighed på fritidsområdet
3. Kort nyt fra afdelingerne
a. Mikro, har sendt brev, 15 mikrodrenge, ved at lave klimamærke, overnatningstur i november
muligvis i bakkehytten.
b. Mini, Torben, 10 piger/drenge, Kathrine stopper, Mads træder ind.
c. Junior, Mette, 23, 8-9 efter sommerferien, duelighedstegn, tur til Lyngperlen
d. Troppen, Mette, 28-29, oprykningstur til Tversted, nu regnbuetur, forældremøde, der kom 5,
invitation i Præriehylet udkom samme dag.
e. Klan Yggdrasil, Signe, julefrokost, kommende tur, svedehytte (efter jul)
f. Klan Dovendyr, Kathrine, lagkagetur, deltagelse i 5-kamp, julefrokost
g. Ledergruppen, Peter, der mangler tilmeldingssedler fra flere klan
4. Brønderslev Marked (BM)
a. Resultat: 68.500, heraf 47.000 fra parkering, 21.500 fra kaffe/kagetelt
b. Lisbeth, der manglede 4-5 forældre, udvalg var på 3, 5-6 vil give bedre arbejdsdeling
c. Næste 31. august – 3. september
d. Spar Nord fonden har givet 10.000 til indkøb til BM, 4.500 mangler at blive brugt
5. Oprykning
a. Mette, det gik godt (dog tordenvejr om natten)
b. Der er for få ledere i forhold til ambitionsniveauet
c. Tidspunktet ligger måske for tæt på BM, dette tages op på næste ledermøde
6. Gruppetur
a. Lisbeth, god tur, fantastisk vejr
b. Næste år, 5. – 7. oktober
7. Åbent hus
a. Lille fremmøde, de der mødte, var besluttet
b. Mette, øget fokus på materiale til skoler/institutioner, ”Tag en ven med”
c. Jan, Sommerskole, har været prøvet før
d. Anders, Kanal Brønderslev
e. Jan, ”Det sker”
f. PR-udvalget tager det op
8. Kort nyt fra udvalg
a. PR-udvalget, Jan,
b. Præriehylet
i. Peter, drop det, og send ud på e-mail
ii. Anders, Jesper: enig

iii. Mette, den har værdi som ”hukommelse”
iv. Jesper, Peter Vagning stopper som redaktør juni 2012,
v. Torben, har stor værdi ved jubilæer o.l.
vi. Tages op til næste bestyrelsesmøde
c. Bakkehytten
i. 20.000 kr. skal bruges til en terrassedør, skal bruges i år
ii. ”Guldvarme” på drengetoilettet, ingen tryktab, pakninger skiftet
iii. Muldvarper er meget aktive
iv. Hytte
d. Julefrokost
i. Katrine vil gerne ud af udvalg
ii. Udsættes ind til videre
9. Arbejdsweekend Bakkehytten
a. 29./30. oktober, der er den lejet ud, arbejdsdag udsættes til foråret
b. Brændehugning kan ikke udsættes, søndag d. 13. november kl. 10.
10. Spejdernes Lejr
a. 1. november, 1.775 kr. fuld uge, inkl. transport
b. Peter, vil gruppen med, eller kun f.eks. klan
c. Torben, med de priser, materieltransport og betaling af rafter, har gruppen råd?
d. Peter, kun 2 grupper vil med
e. Mette, mange har planlagt ferie, uge 30 er et problem for mange
f. Jesper, seddel til forældre
g. Lisbeth, lederne må tage beslutning om de skal med
h. Mere snak
i. Peter/Mette, hurtig forhåndstilmelding til uge 30 (stor lejr) eller uge 28 (egen lejr)
j. Afgørelse på ledermøde 23. november.
k. Mette/John laver forslag til seddel til i morgen (prioritet 1 og 2 eller ikke med)
11. Eventuelt
a. Mettes nabo, sø med løgfrø, shelterplads, tages op senere.
b. Torben: den kommunale rengøring er dårlig, dialog med kommunen

