
 

Referat bestyrelsesmøde 18. februar 2012 
 

Mødte: Torben, John, Jan, Cecilie, Betina, Mette, Lisbeth, Helle H., Christian 

Afbud: Thomas K., Kenth, Carsten, Henrik B. 

 

1. Referent: Jan B. Kjeldsen 

 

2. Godkendelse af referat 22. september, godkendt 

 

3. Kort orientering fra formanden og gruppelederne 

a. Lisbeth: Ditte Vase vil gerne arr. gruppetur, Signe Vase vil gerne være leder (igen), Rikke vil 

måske hjælpe ved mikroerne, Lisbeth kontakter dem. 

b. John: Projekt Frivillig, deltog i møde sammen med andre foreninger i Hjallerup og 

Brønderslev Gymnasium. Det gav ingen kontakter. 

c. Torben: Vi har købt 2 uniformer til ledere. 

4. Kort orientering fra afdelingerne 

a. Mikro: 24 godt fungerende børn! Fort-projekt derefter kultur og samfund. 

b. Mini: Mads er stoppet som leder, Mette-Lene har flyttet og været sygemeldt, så Torben er 

alene tilbage. Mødedagen kan flyttes til tirsdag eller mandag efter vinterferien. 

Brev til mini-forældre med orientering og indkaldelse til møde 21. januar. Torben sender 

torsdag den 9. 

c. Junior: kort orientering 

d. Trop: nytårsgalla næste weekend. Kombinerede junior- og tropture. 

5. Nyt fra udvalgene 

a. PR 

b. BM, Jan K. deltog, kort referat, der kom forskellige forslag til udbud i Markedshytten 

c. Økonomiudvalg: Referat af mødet omdelt 

Regnskab: Alle modtagne bilag er bogført 

Økonomi i bakkehytten blev diskuteret 

Bakkehytteudvalget: Reviderer lejekontakten. Depositum: 1000, ungdomsgrupper 2.000, 

elforbrug: 2,50 kr. per kWh. 

d. Sommerlejr: i troppen, ikke udland, måske til Mors, forældremøde 16. januar. 

 

6. Grupperådsmødet, 27. februar kl. 18:30,  

a. Indkaldelse senest 6. februar m. dds-mail og sedler til spejderne 

b. Tilmelding senest 14. februar eller 21. februar på mail 

c. Fastelavnsboller, kaffe og saftevand 

d. Dirigent: Knud Suhr (Lisbeth spørger), Referent: Helle  

e. Regnskab klar på hjemmesiden 

f. Budget, kontingent fastholdes på 600 

g. Udviklingsplan, John fremlægger 

h. Beretninger, formandsberetning sammen med indkaldelse, én per afdeling på mail til Jan K. 

  



 
i. Antal bestyrelsesmedlemmer, uændret 

 På valg: Lisbeth, Jan, Henrik B., Udtrådt: Rikke 

 Ikke på valg: Helle 

 Leder ikke på valg: Betina, John 

 Ledere på valg: Torben, Mette og Carsten 

 Unge ikke på valg: Kenth 

 Unge på valg: Signe 

 

7. Korpsrådsmøde 

a. Udgår 

 

8. Eventuelt 

a. Torben: Maling af gulv, epoxymaling: 2.000 kr., oliemaling: 1.000 kr., tilbud hentes 

b. Gyngestativ, idekonkurrence, kursusdag 

c. Bål pavillon, kursusdag 

d. 95 års fødselsdag 31. maj. Troppen vil gerne lave en fest, kursusdag 

e. Ude-lys, halogenlampe erstattes med led-lys. 

f. Præriehylet, klar til trykning i næste uge. 

g. DIVI Ledermøde, Mette refererede kort.  


