
Referat bestyrelsesmøde d 11-08-14 kl. 19.00 i hytten. 

 
Tilstede: Lisbeth, Henrik, Jan, Betina, Helle, John, Mette, Torben, Jeppe, Mathias, Christian, 

Cecilie, Helle Hyldgaard(ref) 

Afbud: Thomas (Er taget på efterskole), Kent, Louise, Monica 

 

1: Hvem skriver referat – Helle Hyldgaard (næste gang Betina) 

 

2: Godkendelse af referat fra den 20/6-14 Godkendt 
 

3: Nyt fra gruppelederne og formand 

Intet 

 

4: Nyt fra afdelingerne 

 Mikro:  

Første møde efter sommerferien afholdt i dag. 16 spejdere rykker op til mini. 

Herefter er der 6 tilbage og sandsynligvis starter to nye. 

Rigtig god sommerlejr. 

Janne stopper som leder, da børnene stopper som spejdere. Tak til Janne for det 

store arbejde du har gjort.  

Det kunne være rart med en hjælper mere – Kristine K. spørges om hun er 

interesseret. 

 Mini:  

Fin sommerlejr. Flytter mødet fra denne uge til om tirsdagen. Jamie og evt. 

Rasmus vil gerne hjælpe til ved mini. Der spørges i troppen, om der er andre, 

der kunne tænke sig at hjælpe til. 

 Junior:  

Også her har det været en rigtig god sommerlejr. 

Rigtig mange rykker op til troppen. Der er desværre også en del, der er stoppet. 

Der kigges på antallet af ledere, når der er så få spejdere. 

 Troppen:  

Det var en fin løsning med deling af sommerlejren, så der både var tid alene i 

troppen, men også tid sammen med resten af gruppen. 

Der skal snakkes om, hvad der skal ske næste sommer. Der er Jamborette, men 

et alternativ kunne være en tur gruppen selv planlægger. Der bliver planlagt 

forældremøde/ledermøde inden efterårsferien, hvor vi kan afklare hvad der er 

mest stemning for. 

Rasmus og Christoffer fortsætter på sidelinjen i troppen, da der er for få til, at 

starte en klan op endnu.  

 

 

 



5: Nyt fra div. udvalg 

 

 PR:  

Der er indsendt annonce til bladet ”Aktiv fritid”, der udkommer med 

oplandsavisen i denne uge. 

Efter Thomas er taget på efterskole, skal der findes en til at lægge ting på 

hjemmeside/Facebook. Der spørges i Troppen (Evt. Magnus) 

 Hytterne:  

Der er udformet en ny lejekontrakt til Bakkehytten. Det ser ud til, at der er lidt 

færre udlejninger end sidste år. 

Der er skiftet brændere på komfuret, så nu skulle alle blus fungere. 

Vi afventer svar fra Spar Nord Fonden med penge til bålhytten. 

 Økonomi:  

Kommunen er lidt forsinket med refusion på hytte m.m.  

Alle kontingenter er nu betalt. 

Vi afventer svar på fondsansøgninger. 

 Gruppetur:  

Kører på skinner. På ledermødet i september vil der blive fortalt nærmere om 

programmet. 

 Oprykningstur: Turen bliver i år lavet som et dagsprogram kl. 10-16. Forældre 

bliver også inviteret med. 

Bemanding af poster, kaffebrygning, kagebagning osv. Varetages af 

tropsspejdere/ledere/forældre. Vi mødes kl 9. 

 Parkering:  

Der er styr på det meste. I år har vi hele søndag og mandag 13-16.30. Der 

udleveres seddel til spejderne i denne uge. 

 Marked:  

Der er møde i udvalget på onsdag, hvor det forventes, at de sidste detaljer 

falder på plads. Det overvejes om vi i år skal sælge sandwich, vafler og 

rundstykker i pose (Brunhilde stopper med dette) 

6. Evt. : Intet 

 
 


