
 

Referat fra Bestyrelsesmødet den 13. august 

Tid og sted: Jyllandsgade 61, kl. 19 

Deltagere: Lisbeth (Formand), Torben, Mette, Signe, Jan, Helle, Thomas, Henrik  

Referent: Henrik 

Ad 1: Hvem skriver referat i dag? 

- Henrik 

Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 21. juni 

-  

Ad 3: (pkt. udgået) 

-  

Ad 4: Kort orientering fra formanden og gruppelederne 

- Formand 

Ingen  

 

- Gruppeledere 

Har spurgt lidt omkring/ været opsøgende i forhold til at finde nye ledere. 

Oprykning fremrykket en uge. 

Ad 5: Kort orientering fra afdelingerne  

- Der er ca. 10 nye mikroer (+ 2 nye tilmeldt via hjemmeside) - 5 rykker op 

- Torben oplyser at Daniel melder sig klar igen i forhold til arbejdet med mini´erne. 

- Junior/Trop – Mette orienterede om de vel overståede sommerlejre - dels Lyngperlen og dels Norgesturen. 

Det blev bemærket at deltagerne blev mødt med meget stor imødekommenhed af de norske spejdere.    

- Begrænset aktivitet i klanen grundet uddannelse, højskoleophold m.m. 

Ad 6: Nyt fra udvalgene 

- PR: 

Folder er lavet – mangler kun at blive trykt  

Ros til arbejdet med facebook (tilgang fra hjemmesiden) 

 

- Økonomi: 

Jan oplyste om status på konti. 



Par/tre rykkere fremsendt. 

Løn for uddeling af dækreklamer - faktureres snarest.   

  

- Oprykning:  

Program for dagen var klar (blev udleveret til mødet)  

(Lisbeth sørger for maden) 

 

- Hytte: 

Udkast til seddel vedrørende arbejdsweekend 28+29 oktober samt tilhørende mangelliste fremvist. Flere pkt. 

blev vinget af som allerede udført.   

Overvejelser omkring resurseforbrug i forhold til udbytte… Fremtid for hytte drøftes evt. til kursusweekend?  

   

- Parkering:  

Torben får styr på det med hjælp fra spejderne. 

 

- Marked:  

Er næsten på skinner.  

Lejer igen telt m.m. hos Tommy Telt. Der indkøbes nye el-tavler, gamle upålidelige      

Ad 7: Ledersituationen 

- Mette meldte ud at hun ikke påtænker at fortsætte som leder hos juniorerne.  

- Forslag om annonce om ledermangel udformet som jobannonce   

- Tidligere ledere er blevet spurgt … håber på positiv respons. 

Ad 8: evt. 

- T-shirt pris 50kr/stk. efter marked stiger de til 70kr/stk. 

- Der efterlyses strategi/udspil vedrørende frivillige leders betaling i forbindelse med ture/arrangementer.  

(Formand og kasser kommer med udspil)  

 

 

 


