Referat bestyrelsesmøde d 29-04-14 kl. 19.00 i hytten.
Tilstede: Lisbeth, Henrik, Helle, John, Mette, Torben, Thomas K, Jeppe, Mathias, Christian,
Cecilie, Helle Hyldgaard(ref)
Afbud: Jan, Betina

1: Hvem skriver referat – Helle Hyldgaard
2: Godkendelse af referat fra den 7/1 Godkendt
3: Konstituering (næstformand og sekretær)



Helle Hyldgaard valgt til næstformand. Ingen valgt til sekretær. Referent tjansen går fortsat
på skift.
Godkendt

4: Nyt fra formanden og gruppelederne
John og Torben
 Divi på Thorup Hede. I år er der bestilt bus både fredag og søndag – dog
kommer mikroerne selv om lørdagen.
Der mangler nogle til at bemande vores post lørdag – der spørges evt. nogle
forældre.
 Sommerlejr: Rosenholt hytten i Dronninglund Storskov bookes den 5.-12. juli.
Thomas lægger info ud – lejrens tema bliver opdagelsesrejsende.
Lisbeth
 Har deltaget i divisionsrådsmøde sammen med Mette, Jan og Christian.
 I fredags døde en af forældrene ved microerne. Gruppen sender en bårebuket.
5: Nyt fra afdelingerne
 Mikro: Skønt at der kommer mange nye spejdere til.
 Mini: Samme antal spejdere som sidst. Det fungerer rigtig godt med de to nye
ledere.
 Junior: Der er startet en ny spejder. I februar var der tur til Hirtshals sammen
med troppen. Det var en rigtig god tur med masser af oplevelser.
 Troppen: Der er startet to nye spejdere. Ud over turen til Hirtshals, har der
været nytårsgalla tur til Bakkehytten og Adventureturen, som blev planlagt
sammen med klanen. Det har været tre meget vellykkede ture.
6: Nyt fra div. udvalg
 Marked: intet
 Parkering: Intet
 Økonomi: Intet
 Hytterne: Der er fundet en ung fyr til at slå græsset ved Bakkehytten. Han bor
lige ved siden af hytten og prisen er 4000,- for to gange om ugen i sæsonen.

Torben er gået i gang med at fælde nogle af træerne og ryddet op omkring
hytten i Jyllandsgade.
 Store legedag 26. maj: Torben har meldt ind at vi kommer med en gynge. Der
kan evt. også sættes en line op. Tropsspejdere kan hjælpe til og vi kan evt.
servere lidt kaffe og saftevand.
 95 års fødselsdag: Programmet bliver lidt som sidst – det vigtigste er at det
bliver en fest for spejderne, søskende og forældre. Følgende besluttes:
o Jeppe undersøger muligheden for at få lavet et mærke
o Magnus undersøger omkring musik
o Udvalget laver en invitation som printes, lægges på Facebook og mailes
rundt.
o Gruppelederne byder velkommen
o Gruppeplejeudvalget sørger for kaffe og kage (Lisbeth, Cecilie og Helle)
o Mette kigger på en folder til uddeling til forældrene
o Torben holder en tale med udgangspunkt i jubilæumsskriftet.
o Jamie spøges omkring en artikel til avisen
o Lisbeth og Mette taler med journalist.
o Gode forslag til afslutningen modtages gerne.
Udvalget arbejder videre med programmet og troppen arrangerer desuden en
fest om aftenen for trop og junior.
7: Maillister, hvordan bruger vi dem.
 Thomas og Jan arbejder videre med det og punktet kommer med på næste
møde.
8: Opfølgning af kursuset (forældre samarbejde mm)
 Forældresamarbejde: Hvad skal vi arbejde videre med fra vores liste? Der er
fokus på, og gang i flere ting allerede.
o Oprykningstur. Der kommer et oplæg til næste bestyrelsesmøde – her
kunne forældrene også tænkes ind.
o Der laves en seddel hvor man kan byde ind med diverse hjælp
(hjælperbank)
o Vi kan forsøge at planlægge nogle hyggeaftner for forældrene f.eks. med
noget fællesspisning.
9. Evt.
 Til divisionsrådsmøde den 28. april blev der også talt om Jamborette. Et
alternativ kunne være at arrangere en udlandstur for troppen. Dette skal
selvfølgelig afgøres i gruppen og blandt spejderne.
 Der er tanker omkring at flytte mødedagen for minierne til om tirsdagen. Der
vil snarest komme en afklaring.

