
Referat bestyrelsesmøde d. 12-1-15 kl. 19.00 i hytten. 

 
Tilstede: Lisbeth, John, Mette, Mathias, Cecilie, Christian, Louise, Jeppe, Alice, Betina, Torben, 

Jan, Helle Hyldgaard(ref) 

Afbud: Kenth, Thomas, Jacob, Monica, Helle Hedegaard, Henrik  

 

1: Referent 

 Helle Hyldgaard 
 

2: Godkendelse af referat fra den 27-10-2014 

 Godkendt 
 

3: Orientering fra formanden og gruppelederne 

 Gruppeleder. John valgt som formand for Spejdersamvirke. 

Kommunen har opsagt Brønderslevordningen – nedskæring af tilskud fra 75 til 

65%. Det vil selvfølgelig kunne mærkes på økonomisiden, men nok først i 

2016. Der er noget diskussion omkring opsigelse, måske det ændres igen.  

Ledermøde – planlægning på tværs af afdelingerne den 26-1-15 

 Formand. Talt med Else Simonsen omkring arrangementet på Biblioteket. Der 

er fokus på at aktiviteterne samles på samme side af bygningen. 
 

4: Kort nyt fra afdelingerne 

 Mikro: 12 meget stabile spejdere. Der var endnu en ny spejder på besøg i dag. 

Alice er ny leder ved Mikro. Har meget fornøjelse af bålhytten. Der er en ny 

leder på vej – Sofias mor Rikke. Hun rykker med Sofia op til mini efter 

sommerferien. 

 Mini: 12-13 spejdere. Jørgen holder pause som leder. Det fungerer rigtig god 

med Cecilie, Astrid og Jamie. 

 Junior: 12 spejdere. Der er arrangeret spilleaften for spejderne fra fredag kl.17 

til lørdag kl. 12. Husk at sende diverse indbydelser til Magnus også, så de kan 

komme på hjemmesiden. 

 Trop: Der er rigtig mange spejdere og sidste gang var der to nye piger på 

besøg. I morgen er der arrangeret møde omkring præriehylet. Der skal gerne 

findes nogle forældre der måske kan hjælpe med det.  

Der forsøges at lave nogle arrangementer med de nye flygtninge, der er 

kommet til byen. Der er talt med Jette fra modtageklasserne og der var stor 

interesse og hun ville tage det med på et møde. 

Der arrangeres en tur her i hytten, hvor der laves en svedehytte. Den sidste 

weekend i januar. Sedlen bliver delt rundt på næste møde. 

Der er møde på torsdag omkring divisionsturnering. John og Mette tager 

sandsynligvis begge afsted. Der skulle være arrangeret løb af en af patruljerne. 

Torben kigger ud til mødet. 



7. og 8. marts er der PL/PA kursus. Der kommer seddel med hjem på næste 

møde. 

Kollektivugen må flyttes i år. Evt til uge 11 – det besluttes snarest. 

5: nyt fra udvalgene 

 PR udvalg: Møde omkring præriehylet. Forventer at det er klar inden 

vinterferien. Trykkeriet bookes til først i februar. 

 Økonomi: 85 medlemmer inkl. ledere. Heraf ca. 70 børn. Der skal snarest 

indsendes bilag, hvis man har nogle fra 2014. Der er ca. 15 færre medlemmer 

end sidste år. Der skal nok laves lidt målrettet PR for at få nye mikro, mini og 

junior. Vi har materiale klar, der kan genoptrykkes. Gode erfaringer med at 

omdele materialet. Vi snakker om det på kursusdagen.  

Økonomien ser fornuftig ud på Bakkehytten. Elforbrug er faldet 40% - 

lejeindtægten er steget fra 28.000,- til 39.000,- 

Budget: Forslag om at vi hæver kontingentet 100,- på årsbasis. Vedtaget. 

 Gruppetur: Klitten er desværre lejet ud i 1. weekend i oktober på trods af en 

gammel aftale. Der er kommet nye udlejere, så der må være gået noget galt i 

overleveringen. 

Der er en ledig hytte i Voerså – denne er forhåndsreserveret. Det kan være et 

problem at hytten består af tre bygninger. Det besluttes at prøve hytten i 

Voerså.  

 Hytteudvalg: Der slukkes for strømmen, så længe vejret er mildt. 

 Sommerlejr: Der er dialog med folkene i Norge, men der er ikke noget på plads 

endnu. Der er heller ikke noget på plads med den anden sommerlejr. 

 Kursus dag: Der kommer snart indbydelse til den 21. marts. 
 

6: Planlægning af grupperådsmøde. 

 25/2-2015 – afholdes her i hytten. Afholdes på sædvanlig vis. 

Start kl. 19.30. 

Regnskab skal gerne være klar ca. en uge før mødet. Det sørger Jan for.  

Lisbeth laver/retter indkaldelsen og sender til Jan.  

Det skal bestemmes hvor mange forældre og unge der skal være i bestyrelsen. 

6 forældre nu. Lisbeth (ikke på valg), Helle Hedegaard (ikke på valg), Monica 

(ikke på valg), Jan (ikke på valg), Henrik (ikke på valg, men ønsker han at 

fortsætte?), Helle Hyldgaard er eneste forældre på valg – genopstiller. Der skal 

gerne findes mindst et par forældre mere, så der er flere at trække på. Lederne 

kigger på hvem de evt. kan spørge. Primært ved mikro / mini. 

6 ledere. John (på valg – genopstiller), Mette (ikke på valg), Torben (ikke på 

valg), Betina (på valg – genopstiller), Signe (på valg - genopstiller), Carsten 

(ikke på valg).  

Fem unge er i bestyrelsen – de er ikke på valg (Jeppe, Thomas, Kenth, 

Christian, Rasmus B.O.) 



Udviklingsplanen gennemgås af John 

Beretninger fra de enkelte afdelingerne sendes til Lisbeth. 

Dirigent: Knud Suhr spørges. 

Referent: Helle Hyldgaard. 

Louise bager boller og kage. 

7: Korpsrådsmøde (John og Jeppe) 

 Det var et rigtig godt korpsrådsmøde. Foregik i Legoland. Der var omkring 1000 

deltagere. 

Er korpsets generalforsamling, men ingen valg før næste år. Fremlæggelse af 

korpsets udviklingsplan, tre punkter 

o Børn leder børn 

o Friluftsliv 

o Personlig udvikling 

Der blev snakket meget omkring spejdernes betydning i samfundet. Her kom der 

f.eks. talt omkring arrangementer med/for flygtninge. 

Søndag deltagelse i grupper. Deltog i gruppen Børn leder børn i tropsperspektiv. 

Det opleves, at det er svært at få det til at fungere. Vigtigt at der er opbakning til 

patruljelederne. Det er flot, at vi er så mange tropsspejdere – blev opfordret til at 

tænke over hvad det egentlig er vi gør så godt. Vi gør det rigtig godt her i 

Brønderslev.  

8. Evt.  

 Det er helt fantastisk at der er blevet ryddet op i hytten. Imponerende hvor meget 

der blev nået på en dag. 

 Forslag til hvad vi gør med køleskabe til Marked. Vi fik afslag denne gang ved 

Spar Nord, men vi prøver at søge diverse fonde igen. HUSK at søge både Spar 

Nord og i Jerslev umiddelbart efter Grupperådsmødet. 


