Referat fra Bestyrelsesmødet den 20. Juni
Tid og sted: Jyllandsgade 61, kl. 18
Deltagere: Lisbeth (Formand), Torben, Monica, Helle, Mette, John, Jan, Helle, Jeppe, Mathias, Cecilie, Thomas, Henrik
Afbud fra Christian, Jacob, Betina, Caroline

Ad 1: Dagens referant
-

Henrik

Ad 2: Velkomst til ny leder
-

Louise , Jamie

Ad 3: Godkendelse af referat fra sidst
-

Godkendt – (det blev bemærket at pris for græsslåning er baseret på gennemsnitlig 1 gang hver anden uge)

Ad 4: Kort orientering fra formanden og gruppelederne
-

Formand;
Opfordring til afdelingerne om at opdatere programmerne på hjemmesiden.

-

Gruppeledere
Torben
Store lejedag betegnes som succes med mange (små) børn.
Hvis næste år ..…måske 2 gynger og storspejdere som bemanding, linegang, og anskaffelse af børnesele.

Ad 5: Kort orientering fra afdelingerne
-

Mikro

-

Mini
Stabil flok på ca. 10 stk. Berettede om besøg i Komponist skoven som kunne anbefales til andre...
Plan om at flytte møder til om tirsdag fastholdes – tidspunkt drøftes/fastlægges efter næstkommende
forældremøde.
Junior
Pt. en lille flok, hvilket også forventes efter sommerferien.
Rigtig god/hyggelig Spejder Sejt tur med 5 junior og 5 storspejdere til Løgfrøen – Amborgvej. Et sted med
mulighed for at se mange forskellige dyr herunder specielt løgfrøer… ☺
Turen sluttede næste dag med overnatning i bivuakker hos Mette og John.

-

-

Troppen
Seneste aktiviteter - Deltagelse i 95 års fødselsdag, Og på Spejder Sejt tur med Juniorene.
Forventninger/strategi mht næste års potentielle oprykkere til klanen er drøftet med enkelte for at sikre at
færrest mulige af disse oprykkere stopper.

Ad 6: Nyt fra div. Udvalg
-

PR:
Ingen møder afholdt
Obs på indlæg til Aktiv Avis (Oplandsavis) mht ændret mødedag for Minierne men ellers med indhold som
tidligere.

-

Marked:
Er i fuld gang...
Sedler til forældre om hjælp er trykt og klar til uddeling. Telt og bord og bænke bestilt. (Pris steget i forhold til
sidste år)
Forventer til gengæld at teltet opstilles af udlejer om tirsdagen inden kl.16. Hvorefter hjælpere kan
indrette/udstyre teltet. For bedre at kunne nå at pakke ned efter markedet undersøges endvidere mulighed
for at flytte nedtagningen af teltet til onsdag. (Tidligere år tirsdag) – svar afventes.

-

Parkering:
Har ikke holdt møder, men er i gang med at trykke billetter.

-

Gruppepleje:

-

Økonomi:
Har fremsendt 3 fondsansøgninger. Der er ansøgt om bla madrasser og køleskab til Bakkehytten (Jerslev
Sparekasse), nye hylder og køleskab til markedsteltet samt tag til bålhytte (Spar Nord). Respons på
ansøgninger forventes inden for 3 mdr.
Kontingent udsendt igen til ikke betalende og senest udsendt 12 rykkere.
Der påtænkes at maile vejledning for hvordan man tilmelder sig betalingsservice, da dette vil lette
administrationen.
Der er modtaget ansøgning om tilskudsberettiget kørsel – Jan tjekker op på regler.
Jan har udfærdiget oplæg til ny lejekontrakt/ordensregler til Bakkehytten i forbindelse med indførsel med
opkrævning af depositum og afregning af el-forbrug.
Torben har talt med Carsten som gerne overlader udlejningen af Bakkehytten. Carsten kontaktes igen for
overdragelse af allerede indgåede kontrakter.
Jan påtænker at lave kalender på hjemmesiden for overblik over udlejninger.
Der er endvidere indkøbt nøgleboks for en mere sikker opbevaring af nøgle.

-

Oprykning:
”Model” som sidste år, nærmere program laves sidst på sommeren.

-

Gruppetur:
Kører på skinner… - har fået nye hjælpere ved Ditte Vase og Sine Vase samt Thomas fra Klanen.
Stedet for gruppeturen er Klitten.

-

Hytte:
Jyllandsgade: Der er fældet 4 store træer i Jyllandsgade og bærende søjler til bålhyttens tag er ”monteret”.
Bakkehytten: omtalt tidligere under pkt økonomi.

-

Sommerlejr:
Foregår i Rosenholt - Program ikke endeligt men forventes lavet tirsdag i indeværende uge. (Der forventes
omkring 35-40 deltagere)
Næste års sommerlejr tænkes drøftet på forældremøde inden efterårsferien. Dels for at lodde stemningen
om hvorhen næste år sommerlejr skal afholdes og dels for at kunne melde ud i god tid så alle har mulighed
for bedre at indpasse sommerlejren i deres planlægning.
Det blev bemærket at ikke alle forældre havde mulighed for afhentning i forhold til deres arbejde .
Det blev i øvrigt besluttet at egenbetaling for unge ledere i år er 500kr. Egenbetalingen er afhængig af
sommerlejrens pris, hvorfor denne fastlægges fra gang til gang.
Deltagere betaler (i år) forholdsmæssigt ½ lejr = ½ betaling.

Ad 7: Mail
Der er pt oprettet to mail grupper; Lederer@brundurs.dk og bestyrelsen@brunders.dk
Det er muligt at oprette flere mailgrupper, men at pga af vedligeholdelse anbefales at kun nødvendige
oprettes….
Nye grupper kan udføres på initiativ af interesserede parter, herunder fremskaffelse af rigtige mail adresser.
Ved en ”Masse udsendelse/til alle ” - blev det anbefalet at bruge ”redskab” på DDS-siden. (Jan)
Ad 8: Evaluering af 95 års fødselsdag
-

Følgende kommentarer blev noteret :
Hyggelig dag , spist meget kage…
Da der var en del færre end sidst ville det have været bedre at holde det ved hytten.
For meget fødselsdag ? pr 10 år ?
Vigtigt med bedre markedsføring externt og internt.
Tidspunktet for afholdelse ikke optimal. Uheldigt med tidspunktet - Le Mans og mange uafholdte møder pga
hellidage mv.
Fremtidige fødselsdage: - fri af konfirmationer og gerne før 1 juni.

Ad 9: Evt.
Problematik mht mad allergi blev vendt, idet der bla på sommerlejren i år skal tages hensyn til deltager(e)
med allergi.
Det er blev bemærket at det kan være meget vanskeligt at gennemskue om div. Madprodukter indeholder
stoffer som er allergi fremkaldende for de forskellige personer.

