
 
Referat fra bestyrelsesmøde d 16-04-13  

 
Tilstede: Lisbeth, Henrik, John, Mette, Signe, Ditte, Torben, Jan, Helle(ref) 

Afbud: Kennt, Betina, Jamie, Rikke 

 

1: Konstituering 
 Henrik genvalgt til næstformand. Ingen valgt til sekretær. Referent tjansen går fortsat på tur. 

 

2: Godkendelse af referat fra den 8/1 
 Godkendt 

3: Orientering fra formanden og gruppelederne 
 Den 21.4.13 er der 20% rabat i Spejdersport. Torben vil denne dag gøre nogle af de nødvendige 

indkøb til gruppen. F.eks. tørklæder, manglende mærker, pløkker samt manglende stang til det ene 

tunneltelt.  

Desuden indkøbes der tre nye trangia’er med gasbrændere (til erstatning af de forsvundne). Der 

udformes en seddel, man skal skrive under på når man vil låne en trangia + en prisliste over de 

forskellige løsdele. Dette gør forhåbentlig, at der passes bedre på tingene. 

 Den 28.5.13 afholdes et ekstra bestyrelsesmøde hvor en spejderkonsulent vil komme. 

 Grupperådsmødet den 27.2.14 vil blive arrangeret af Torben, Lisbeth og John. Det kan evt. være et 

fastelavnsarrangement med løb.  

 Torben og John informerede ang. Divisionsturneringen. Vi er involveret i Troppens løb fredag + 

morgenmad lørdag. Troppen og Junior skal på samme løb i år, dog starter Troppen fredag og Junior 

lørdag. Desuden står vi for en post i Mikro/Mini løbet. Dette vil blive afviklet som et stjerneløb. 

Der fremkom et forslag om, at sedlen bliver tilrettet, så der står, at 

der skal ekstra varmt tøj med – det er ofte en kold weekend. 

 Torben har lavet en seddel vi kan bruge i forbindelse med udlån af hytten i Jyllandsgade.  

 

4: Kort nyt fra afdelingerne 
 Mikro: Har været på en rigtig god weekendtur. 17 spejdere var med – kun en blev hentet før tid. 

Rigtig flot fremmøde- dette gælder også på de ugentlig møder. 

 

Det vil være rigtig dejligt med en rettesnor for hvor meget der er til rådighed til aktiviteter til møder 

m.m. Der har hidtil kun været opgjort et samlet beløb for hele gruppen, men som udgangspunkt er 

der ca. 2000,- til hver afdeling pr. år. Dette er ikke et fast beløb – er der behov for mere, snakkes der 

om det hen ad vejen. F.eks. er holdningen at der ved Mikroerne kan være et lidt større behov for 

indkøb til aktiviter. Her er det måske nærmere brug for 3000,- pr. år. 

 

Jannes mor vil gerne være behjælpelig på sommerlejren eller andre ture. Det kan f.eks. være som 

køkkenhjælp, indkøb eller lignende. Dejlig med et sådant tilbud 

 Mini: Stabilt fremmøde til de ugentlige møder 

 Junior: Det går stille og roligt. Der er kommet to nye spejdere og vi er nu 17 stk. 

 Troppen: Det har fyldt meget med turen til Forlev. Turen præges af dårlig organisering fra 

arrangørernes side. F.eks. var der ikke morgenmad til alle de første dage og der var ikke megen hjælp 

at hente fra arrangørernes side. 

Spørgsmålet er om vi som gruppe kan anbefale at sende spejdere på denne tur? Bred enighed om at 

vi ikke vil opfordre vores spejdere til at deltage. Dem der så måtte ønske at deltage alligevel, må selv 

arrangere det, og det bliver på familiens eget ansvar. 



 
I år skrives et brev til arrangørerne af Forlev hvor det påpeges at betingelserne og organiseringen 

ikke har været ok. 

Internt i gruppen er det blevet tydeligt, at der fremover må trænes i f.eks. trangia, bål osv. så 

spejderne bliver bedre forberedt på at klare sig på diverse ture. 

Et forslag til en tur næste år er Tokkebo lejren. Dannerhøj gruppen plejer at deltage i denne tur. De 

kontaktes for at få del i deres erfaringer. 

 Klanen: I weekenden 20. og 21.4.13 går turen til Næsbycentret på Sjælland. Det bliver spændende da 

det er planlagt efter et helt nyt koncept med nye aktiviter. 

 

Deadline til næste nummer af Præriehylet er lige efter Divisionsturen, 

 

5: nyt fra udvalgene 
 Forslag om at vi opretter en Facebook konto for at gøre yderligere opmærksom på Brundurs Gruppe. 

 Jan gjorde kort status på gruppens økonomi. 

Der er oprettet et betaling service nummer. Det koster lidt, men vil blive billigere på sigt. 

Kontingent sendes ud 1.6.13 

Nyfors er blevet kontaktet ang. Luft til luft varmepumpet til Bakkehytten. Vi vil forsøge at søge om 

et tilskud fra Jerslev Sparekasse her i maj. 

 Hytteudvalg: Nøglerne er skiftet i hytten i Jyllandsgade. Vi fik en god pris på udskiftning + 24 

nøgler. 

 

Der er desuden foretaget forskellige småreparationer i Jyllandsgade og i Bakkehytten.  

  

Der er startet en gruppe af private dagplejere. De kommer hver tirsdag formiddag. 

 

I Bakkehytten er halvdelen af stolene i stykker. I første omgang flyttes nogle af skalstolene fra 

Jyllandsgade derud. Desuden mangler der sofaer og/eller køjesenge i lederrummene. Køleskabet 

trænger også til udskiftning. 

Der skal måske kigges på Bakkehyttens økonomi igen – tages op i økonomiudvalget. 

 Sommerlejr: Mikroprisen bliver 350,- . Jamie og Thomas K. skal med til lederpris selv om de også 

skal med som storspejdere. 

 

6: evaluering af kursusdagen. 
 Fint program med gode snakke om de daglige udfordringer. Godt med indslaget omkring førstehjælp 

og hyggeligt med socialt samvær. 

Gerne noget i samme stil næste gang. 

 

7:Den nye gruppe, hvad er der sket siden sidst? 
 Medlemmerne af den nye gruppe har meldt sig ud af Brundurs Gruppe. Vi mangler nu egentlig to 

unge i bestyrelsen. Ditte er med det næste års tid. 

Den nye gruppe har fået god reklame i Oplandsavisen. Efter Divisionsturneringen vil vi også skrive 

en artikel til avisen. I den forbindelse kan vi også gøre opmærksom på den ledermangel vi oplever. 

 

8. Evt.  
 Der er 100 nye rabatkort til Spejdersport i skuffen. 

 Der indkaldes snart til møder i de nye udvalg  
 
 


