
 
Referat bestyrelsesmøde d. 29-10-13 kl. 19.00 i hytten 

 
Tilstede: Lisbeth, Henrik, John, Mette, Kent, Cecilie, Torben, Jan, Thomas, Helle(ref) 

Afbud: Betina, Caroline, Mette Lene, Lærke, Jamie, Christian, Mads, Janne 

 

1: Referent 
 Helle 

 

2: Godkendelse af referat fra den 13/8-2013 
 Godkendt 

 

3: Orientering fra formanden og gruppelederne 
 John har deltaget i et møde den 28-10-2013omkring den kommende skolereform og muligheder for 

tættere samarbejde mellem skole og fritidsaktiviteter. På mødet deltog kommunen, skolebestyrelser, 

idrætssamvirket, spejdersamvirket og ungdomsskolen. Problemet omkring manglen på frivillige blev 

ligeledes diskuteret. 

 Projekt frivillig (mail fra Jan). John deltager i mødet den 14-11-2013. Den 29-11-2013 er der 

foreningsmarked på Brønderslev Gymnasium. Her kan vi ”sælge” os selv og forhåbentlig tiltrække 

frivillige. John kan muligvis deltage i dette også. Nærmere detaljer omkring arrangementet formoder 

vi kommer på mødet den 14. 

 Planlægningen af Jamborette 2015 er gået i gang. Mette har deltaget i opstartsmøder og har meldt sig 

til aktivitetsudvalget. Der bør komme mere info ud til grupperne snart. Der er mulighed for at melde 

sig til udvalgene, så vi kan påvirke processen inde fra. 

 Den 20-11-2013 er der 20% i Spejdersport. Der skal samles sammen på hvad vi mangler til gruppen. 

 Den 21-11-2013 er der generalforsamling i Markedsudvalget. Det foregår kl. 19.30 i 

badmintonklubbens lokaler. Jan og Henrik deltager. Vi vil forsøge at få opklaret hvad reglerne er for 

hvem der må sælge hvad på markedet. I år oplevede vi, at BBC solgte kaffe og hjemmebagt kage 

som vi ellers har haft monopol på. 

 I weekenden den 9. til 10. nov. Er der korpsrådsmøde. Mette Lene deltager men Kent har ikke 

mulighed for at deltage. Evt. kan Thomas Kjeldsen deltage? 

 Lisbeth informerede om, at der kan blive perioder fremover hvor hun, af personlige årsager, er nødt 

til at trække sig lidt fra aktiviteterne i gruppen. Der er fuld forståelse fra resten af bestyrelsen og alle 

er villige til at træde til ved behov. 

 

4: Kort nyt fra afdelingerne 
 Mikro. Der er rigtig mange spejdere – 27 stk, men det går rigtig godt. Der er flere forskellige 

aktiviteter i gang. 

 Mini. Der er 18-20 spejdere. En del uro og de seneste gange har Torben været alene som leder. Men 

det går fint og i øjeblikket arbejdes med duelighedstegn. 

 Junior. Det går rigtig godt. Der er 12 spejdere og 5 ledere. Der arbejdes også her med håndværks 

duelighedstegn. Møderne er her i vintermånederne forkortet til kl. 20.30. Det sker efter ønske fra 

flere forældre. Til foråret udvides tiden igen. 

I weekenden var 5 af spejderne på kursusdag i Sindal. Det var en rigtig god dag.  

Den 9.-10. november er der tur til Bakkehytten. 

 Trop. Der er 28 spejdere, men kun 24-25 af dem kommer regelmæssigt. Der er en rigtig god 

stemning og positiv tilgang til tingene. Der planlægges et PL/PA møde i de kommende uger. 

 



 
5: nyt fra udvalgene 

 Markedsudvalg. Økonomien er ikke helt gjort op endnu, men det ser fornuftigt ud. 

 Økonomiudvalg. Kontingent er sendt ud. Der er kun 18, der har fulgt opfordringen til at tilmelde sig 

til PBS. Der indkaldes snart til et møde i udvalget. 

 PR udvalg. Præriehylet. Thomas indsamler indlæg på mailadressen redaktion@brundurs.dk Der er 

desuden lagt en opfordring ud på gruppens Facebook side. Deadline er den 10-11-2013. Mette og 

John undersøger muligheder og priser på at få det trykt. 

 Hytteudvalg. Ca. 17 deltog i arbejdsweekenden, som dog blev reduceret til én dags arbejde. Der blev 

lavet en hel del opgaver og det var en rigtig god dag. Madrasbetrækkene er alle blevet vasket. Det er 

lidt af en opgave at få dem alle lagt på igen. Vi mødes for at hjælpe hinanden med det mandag den 4-

11 kl. 18.00. 

Der bookes allerede nu en weekend i foråret, hvor der kan arrangeres en ny arbejdsweekend. 

Kontrakten til udlejning tages op til revision i udvalget. Bl.a. om der ikke bør indbetales depositum 

til rengøring inden udlejning. 

 

6: Kursusdag. 
 Afholdes den 15-3-14. Ideer til emner modtages gerne. Evt. kunne vi høre nærmere omkring de 

tilbud kommunens naturvejledere har. Det er vigtigt, at der er tid nok til, at få planlagt året. I 

udvalget deltager John, Torben og Lisbeth. Mette er standby hvis Lisbeth må melde fra. 

 

7:Udviklingsplan 
 Planen gennemgået. Der er fuld gang i flere af tingene.  

o Det er rigtig fint med alle de nye unge ledere, der er kommet til. Men der mangler fortsat 

voksne ledere. Især ved mini’erne er der et akut behov for ledere. På kursusdagen kan vi 

diskutere om det evt. er muligt at flytte mini mødet til mandag eller tirsdag. Dette kunne gøre, 

at der også her vil være mulighed for at bruge tropsspejdere som hjælpere. Problematikken 

omkring ledermanglen skal fortsat være et fokusområde og nye ideer og muligheder afprøves. 

o Der er fuld gang i planerne omkring bakkehytten. Punktet fortsat på planen. 

o Der er ikke så meget gang i aktiviteterne på tværs. Dog er der fokus på det på ledermøderne 

hvor der arbejdes videre på, at lave fælles overordnede emner for grenene. 

o Jan laver en opdateringsseddel, der kan sendes med hjem for at få opdateret maillisten. 

8. Evt.  
 Der er lavet en ny garderobe i hytten, det fungerer rigtig godt 

 Mette takkede for kage til fødselsdagen 

 Ideer til ture: Der er mulighed for at overnatte i det nye rovdyrsanlæg i Zoo. I Farm Fun i Aalbæk er 

der ligeledes mulighed for at overnatte. Desuden er der lavet shelters ude ved en sø med løgfrøer på 

Amborgvej. Kunne være en ide til en tur til foråret når frøerne er aktive. 

 Jan opfordrer til at vi kommer med ideer til ting vi kan søge penge hjem til. Det kunne være penge til 

renovering, bålhytte, ting til markedsteltet osv. 
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