
Bestyrelsesmøde den 23. oktober kl. 19.00 

Sted: Jyllandsgade 61 

Afbud: Mette-Lene, Signe, Betina, Peter.  

Til stede: Lisbeth, Henrik, Torben, Helle, Jan, John, Ditte, Kenth, Mette, Janne og Thomas.  

Godkendelse af referat fra mødet den 14/8 

- Det blev godkendt. 

Kort orientering fra formanden og gruppelederne 

Formand: 

- Mette-Lene er valgt til korpsrådsmøde men kan ikke deltage. Nogen der kan deltage i stedet? 

Tilbagemelding til Lisbeth.  

- 20 % i spejdersport d. 8. november.  

- Overnatningstur til Mathias parallel klasse. Emils mor Helle står for det. 7.b Skolegadeskole.  

- Lisbeth melder muligvis afbud til kursusweekend, pga. af fødsel. Torben og John arrangerer den.  

Gruppeledere:  

- Kursus d. 27. oktober med divisionen. Fortsat ledige pladser. Fælleskørsel klokken 09.00. Mette-Lene, 

Torben, Thomas Kjeldsen og Kenth deltager.   

- Gruppeledermøde i divisionen, problemer med PL/PA tur, manglende tilmeldinger.  

- 1. Frederikshavn har holdt ekstraordinært generalforsamling, manglende ledere kan forårsage lukning.  

- Tilskud til hytter oppe i byrådet og spejdersamvirket, byrådet ønsker at skærer i tilskuddet fra 75 % til 65 

%.  

- Problematik i forhold til kommunen og spejdergrupperne angående tilskud til energiforbedringer, 

kommunen ønsker ikke at støtte tiltag.  

- Ledermøde: Der blev snakket om at sende brev til Forlev.  

Kort orientering fra afdelingerne: 

Mikro: 13 stk. én pige. Lige færdiggjort forløb ”Huleboeren”. Stor begejstring blandt spejderne. Nyt mærke: 

Orientering. Det går rigtig godt.  

Mini: 18 stk. Der er nu blevet lavet patruljer. Det kører rimelig godt.  

Junior: 15 stk. Vi har fået dem i patruljer. Tre ledere og tre patruljer, passende med få spejdere i forhold til 

leder antallet. Startet duelighedstegn: Kommunikation. Tur d. 3. og 4. november til Sæby. Junior stopper 

en gang tidligere før jul, og starter en gang senere efter jul.  

Trop: 28 stk. delt i patruljer, brugt meget tid på i år. Startet med spørgeskema, hvad vil du have ud af 

spejder? Hvilken slags patrulje? Hvilke ture?  

I år er man gået ud fra disse spørgeskemaer frem for at fordele efter alder, køn og erfaring. Der vil blive 

evalueret efter efterårsferien for ikke at miste de stykker der normalt forsvinder hvert år. 

I år kræver lederne program for næste gang i slutningen af hvert møde. De må planlægge hvad de vil, men 

der skal være formål med det. God stemning i troppen.  

 



Syv tropsspejdere på PLan, to seniorer på Forlev og én på spark.  

Klan Yggdrasil: 4 stk. Holder flere møder i år. Ved at bygge gynge. Deadline for Præriehyl umiddelbart efter 

Juniortur d. 3.-4. november.  

  

Nyt fra udvalgene 

P-vagt: Succes, samme beløb som sidste år indtjent. Ønsker snak om spejdernes rend til Kaffe-kage-teltet.  

Markedsudvalg: Lisbeth skriver tak for hjælp som indlæg til Præriehylet, flere må gerne melde sig, så det 

ikke er 20 spejderes forældre der tjener ind for alle spejdere.  

Økonomi: Endnu ikke holdt møde.  

100 medlemmer inklusiv ledere! 

Sparkassen, 6,75 % i rente, lige sænket med omkring 2 % på friværdigkonto.  

Foreningskonto: 6.110 kr.  

Friværdigkonto: - 227.975 kr. 

I alt cirka 180.000 kr. 

”Tag” til bålplads, ønske fra mikro-lederne, et projekt hvis man skal søge penge fonder.  

Hytteudvalg: I Bakkehytten er der blevet sat skilte op til vejledning angående el og strøm. Vedtaget 

Bakkehytten ikke bliver lejet ud fra januar til april. Dog fuldfører man de reserveringer der er allerede.  

Gruppetur: Evaluering: 

Sedlen: Torben har tilføjet slik og sodavand max 0,5 l og 15 kroner, indesko og regntøj.  

Godt der var flere forløb (”mini-løb” om formiddagen) så f.eks. junior ikke skal stå ved bålpladsen fra 

klokken 10.00-16.00.  

Mikro: vil gerne have noget med mere go på, for de har meget energi.  

Junior: Ærgerligt at pebernødder brændte på. God idé. Lidt betænkeligt at det var ”farligt”.  

 

Julefrokost?  

Det er hyggeligt når det er der, men vi må erkende at vi nok ikke prioritere det.  

Evt. 

- Thomas Jørgensen stopper som mikroleder. Man må meget gerne ringe hvis man mangler en hjælpende 

hånd, han har også instruktørbevis, hvis man vil klatre. Praktisk ryger han ud af bestyrelsen, fordi han 

sidder som mikroleder. 

 

- Penge til ny plæneklipper? Torben snakker med Jan.  


