Referat Bestyrelsesmøde d. 14. august 2012

Tilstede: Lisbeth, Mette Lene, Ditte, Henrik, Torben, Jan, Carsten, Helle, John, Daniel, Mette,
Rikke, Mads, Betina
Afbud: Kenth, Signe og Janne
Ad 1) Referent Betina
Ad 2) Velkommen til Helle, der er forældrerepræsentant og afløser Henrik, der er flyttet
Ad 3) Referat af 22. juni 2012 godkendes
Ad 4) Orientering fra formand;
ledererklæringer på Janne og Daniel er indsendt og godkendt
Orientering fra gruppelederne;
Gruppesommerlejren på Lodskovvad var en rigtig god tur og økonomien ser ud til at hænge
sammen.
Spejdernes lejr – Mette Lene fortæller, at det var en super god tur, der var styr på lejren og
gode aktiviteter, men enkelte undtagelser.
Ad 5) Kort orientering fra afdelingerne;
Mikroer:10 mikroer rykker op, hvorefter der er 7 tilbage
Minier: 5 minier rykker op til Juniorene, hvorefter der er 6 tilbage
Juniore: 10 juniore rykker op i Troppen, hvorefter der er 10 tilbage
Troppen. 5 Tropsspejdere rykker op, hvoefter der er ca. 20 tilbage
Klan Y har lavet Præriehylet i en ny udgave
Klan D var med på Spejdernes lejr og havde en god tur.
Ad 6) Nyt fra udvalgene;
Sommerlejr udvalg;
Der er skrevet artikler om spejdernes lejr i Nordjyske og i Oplandsavisen.
PR udvalg;
Udstillingen på biblioteket er lavet og startede 1. august.
Der er lavet foldere til omdeling på skolen og annonce til Aktiv fritid.
Økonomiudvalget;
Der er 3000 kr. på foreningskontoen og – 310.000 på friværdikontoen

Hytteudvalg.
Forslag om opkrævning af el ved leje af Bakkehytten, dette afstedkommer en drøftelse, der
tages med tilbage i hytteudvalget for nærmere afklaring.
Bakkehytten lukkes i perioden 1. januar 2013 til 1. april 2013
Rengøring af hytten i Jyllandsgade; det foreslås at der købes 2 timers rengøring ugentligt primært rengøring i køkken og på toiletterne, resterende tid bruges på andre rum i
prioriteret rækkefølge. Dette besluttes med snarligt iværksættelse. Yderligere aftales det, at
hver afdeling fejer efter sig selv i løbet af ugen.
Gruppetur udvalget;
Gruppeturen d. 5-7. oktober er ved at være på plads og madholdet er sat.
Oprykningudvalget;
Plan og program for oprykningen gennemgås.
Markedsudvalget;
Vagtplanen for kaffe/kageteltet er ved at gå op, og der er styr på de praktiske ting.
Parkerings-vagtplanen uddeles i ugen.
Eventuelt;
Mette Lene har en kontakt til en hytte på Islands Brygge, som kan bruges til overnatning for
Et minimalt beløb.
Der er billeder fra begge sommerlejre samlet på husets PCér og som vil blive lagt ud på
hjemmesiden.
Lisbeth har fået en kasse med lysbilleder fra da Bakkehytten blev opført.
Sct. Georgsløb d. 16. september 2012
PLAN- kursus i efteråret – Tropsledelsen laver et skrift til alle forældre vedr.
betalingsprocedurer

Betina Holm/ referent

