Referat fra Bestyrelsesmødet den 22 juni
Tid og sted: Jyllandsgade 61, kl. 18
Deltagere: Lisbeth (Formand), Betina, Karen, Mette, Torben, Ditte, Janne, Kenth, Frederik, Thomas, Jan, John, Henrik
Referent: Henrik
Ad 1: Konstituering af bestyrelsen
-

Næstformand Henrik
Sekretær - uafklaret (-> går på tur)

Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 9. maj.
-

Godkendt.

Ad 3: Kort orientering fra formanden og gruppelederne
-

Formand
Havde modtaget forespørgsel om gruppen igen i år skal have annonce i Aktiv Fritid. - Indlæg til avisen blev
drøftet herunder annonce størrelse, billeder etc. - sluttelig fik PR overdraget opgaven.
Formanden efterlyser hjælpere til Sct. Georgsløbet.

-

Gruppeledere
Vel overstået Divi.
Orienterede om gruppens fordeling af medlemmer:
16 rykker op !! 5 mikroer tilbage efter ferien
6 rykker op , 21 minier tilbage ferien (ny leder til afdelingen: Daniel)
12 rykker op , 17 juniorer efter ferien
3 rykker op, 32 i troppen efter ferien.
Frederik V skal på efterskole hvorfor opmærksomheden henledtes på ændrede medlemsforhold.
Medlemsliste gennemgåes af Torben og Jan for oprydning/opdatering.

Ad 4: Kort orientering fra afdelingerne
-

PR:
Har møde i næste uge (26).
Præriehylet udkommet denne uge – (Ros fra læserne ).
Der er lavet aftale med biblioteket om at Brundurs laver udstilling på biblioteket. Har bla
ophængningsmulighed på 2 vægge, i montre mv. Torben hjælper PR-udvalget med finde ting hertil.

-

Hytte:
Der er blevet fræset og sået nyt græs ved Bakkehytten. – og græsset gror ☺
John oplyste, at han havde fået pris vedrørende rengøring af hytten Jyllandsgade ca.160kr + moms. Iden
forbindelse blev der også talt om hvilke behov, forventninger der til rengøringen. Der var bla enighed om at
det er vigtigt at bad/køkken er ordentlige -rengøres ca. 1 gang om ugen. Skal alt rengøring købe ”ude”- eller
skal ”vi” selv helt eller delvist foretage rengøringen. Hytteudvalget skal komme med løsningsforslag.

-

Oprykning:
Nye folk og ideer – Mette kunne berette om mange spændende ting som var på tegnebrættet. Følgende blev
noteret: Grinsted plantage, afholdes lørdag og ikke fredag, spændende opgaver – herunder over søen, løb i
blandede grupper, spise, bål.
Der efterlyses folk til at stå på poster – fyldestgørende information til hjælpere loves…

-

Økonomi:
Fast system/procedure ved udlejning af Bakkehytten ønskes. Jan vil gerne vide detaljer omkring lejemål (se
lejekontrakt ) , for at sikre korrekt fakturing m.m.
Forslag om chekliste i forbindelse med udlejning . Er der en fyldestgørende standard kontrakt ? => opgave til
Hytteudvalget

-

Parkering:

-

Gruppepleje:

-

Marked:
Har haft første møde og nyder godt af tidligere års erfaringer. Sedler til forældre for hjælp i markedsteltet
deles ud næste uge. Der er allerede på forhånd modtaget tilbud om hjælp fra en del. Torben har fået tilbud
på telt ca 4000kr. Torben efterlyser anden til fremover at stå for opstilling af markedsteltet.

Ad 6: Flytning af juniormøderne
Juniormøder flyttes til onsdage => bestyrelsesmøder flyttes til dagen før.
 Torben reviderer årskalenderen.

Ad 7: Sommerlejre
-

Spejdernes lejr (lørdag 21. juli -søndag 29. juli).
17 deltagere heriblandt 2 ledere og 4 storspejdere. Karen berettede om mange praktiske udfordringer i
forbindelses med turen, herunder lange svartider på forespørgsler mm. Hun har tilmeldt vores spejdere til
diverse Aktiviteter.
Den største spejderlejr i Danmark med omkring 35 000 børn, unge og voksne. Der henvises til lejerens
hjemmeside for informationer omkring lejren.

-

Gruppesommerlejr Lodskovvad (8-13. juli – mikro dog 8-10. juli).
Der regnes med ca. 30 deltagere og temaet for turen er ørken.

Ad 8: Nyt medlem i bestyrelsen
-

Forældre til bestyrelsen efterlyses fortsat...

Ad 9: Hjælper liste
-

Der var opbakning om Lisbeth’s forslag om oprettelse af hjælper liste.
John hjælper Lisbeth med oplæg til liste over mulige hjælpere samt hvad det er hjælperne kan/vil byde ind
med.
Evt. spørgeskema eller andet om hjælp fremsendes sammen med udsendelse af kontingent opkrævningen.

Ad 10: evt.
-

Ide om beskeder via mail blev drøftet. => nogle kigger mails regelmæssigt andre slet ikke og da det kræver en
del vedligeholdelse omkring mailadresser m.v., var der enighed om i stedet at opfordrer til at kigge på
hjemmesiden hvis man mangler en seddel.

GOD SOMMERFERIE ☺

