
Referat Bestyrelsesmøde 27/10 2014 
 

1. Referet Betina. 

 

2. Referatet godkendt. 

 

3. Orientering fra gruppeleder og formand. 
 

Fra gruppeldelsen: 

Der orienteres om Jamborette 2015. Der er dog p.t meget begrænset information om Jamboretten. 

Tropsledelsen har kontaktet den gruppe i Norge, der tidligere har lånt deres hytte ud til troppen. De 

kunne godt være interesseret i at bytte hytte. Hytten i Norge er ledig i uge 28, og dermed er det også 

muligt at tage på Jamboretten, hvis der er nogen der måtte ønske det – eks. en gruppe storspejdere. 

 

Torben og Betina taler sammen om sommerlejr for Mikro og Mini. 

 

John skal til møde i Spejdersamvirke i den kommende uge, hvor der skal tales om en ny 

Brønderslev ordning. Det forventes, at den gældene ordning her opsiges, da der er et 

opsigelsesvarsel på 1 år. 

 

John og Jeppe deltager i det kommende Korpsrådsmøde. 

 

Der har i Troppen været afholdt en kursusdag, med bålmad som tema. Der ligger billeder på 

hjemmesiden. 

 

Der bliver indvielse af bålhytten d. 13.11.14, såfremt direktør for Spar Nord Annette Drivsholm har 

mulighede for at komme. Der tages kontakt til avisen. 

 

Fra formanden: 

Der er ledermøde 26/11-14 

Bestyrelsesmøde 12/1- 14 

Lisbeth efterspørger emner/temaer til kursusdagen. Der meldes tilbage til Lisbeth. 

 

4. Nyt fra afdelingerne. 
 

Mikro – der er 12 mikroer. Der er yderst stabile. Det er fint med ledere, men Betina stopper til 

sommer og der skal findes en ny leder til mikroerne. 

 

Mini – 16-17 børn. Det er ok med ledere p.t. 

 

Junior - 12 børn. Det er ok med ledere. Børnene er aktive og vil gerne deltage i det, de præsenteres 

for. 

 

Trop – 28 børn. Ledere ok. De unge mennesker har haft temadag med bålmad. 2 har været på 

PLAN, og der er arrangeret tur til Bakkehytten 7-9. november. 

 

5. Nyt fra udvalg. 



 

PR udvalg – der skal snart være møde vedr. Præriehylet. Der er deadline i januar 2015. Jeppe 

melder sig til at hjælpe. Mette taler med Magnus om det kunne være noget for ham at deltage 

omkring dette. 

Indlag modtages inden 1. dec. 

 

Markedsudvalg – der har i år været fald i omsætningen. Parkering gav 10.000 og det endelige 

beløb for kaffe- kage salget kendes endnu ikke. 

 

Hytteudvalg – der er indkøbt nye madrasser og nyt køleskab til Bakkehytten. Jacob har lovet at 

sætte ekstra HFI relæ som opvaskemaskinen og køl/frys kører på, så det altid er tændt. 

Jan har forespurgt om en vurdering på Bakkehytten, hvis denne skulle sælges. Der er en servitut 

vedr. Bakkehyttens formål, der siger at den skal anvendes til spejderhytte. Såfremt denne kan 

fjernes vil en vurdering lyde på 600.000. 

 

Økonomi - der er modtaget 10.000 til Bakkehytten, og 11.000 til bålhytten. 

Der er udsendt kontingentopkrævning til forfald 01.11.14. 

 

6. Evaluering af Gruppeturen 

 
Der er meget positive tilbagemeldinger til arrangørerne af gruppeturen. Lisbeth vil dog gerne have 2 

ledere med i planlægningen næste år, så der er flere stabile kræfter til planlægning og 

gennemførelse af turen. 

 

7. Oprydning i Jyllandsgade 

 
Der trænger til en grundig oprydning i hytten. Dato fastsættes til 22.11.14. 
 

8. Arrangement ved biblioteket 1.11.14. 

 
Der afholdes arrangement ved biblioteket 1. november, som vi deltager i. 
 

9. Alkohol politik 
 

Lukket punkt. Kun for ledere over 18 år.  

Beslutning: unge under 18 år må ikke drikke alkohol i hytten med mindre det er i forbindelse med, 

at den er lejet ud i privat regi.   


