
Referat fra bestyrelsesmøde den 19/06 kl. 18.00 hytten i Jyllandsgade 

1: Hvem skriver referat 

Helle Hyldgaard 

2: godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

3: Nyt fra gruppelederne og formand 

John – intet 
Torben – I år var der penge til bus også på divi. 
Lisbeth – vigtigt at vi deltager i aktiv fritid igen i år. Alle er enige i det 

4: Nyt fra afdelingerne 

Micro: Ca. 17 spejdere, der er kommet 3 nye 
Mini: Der er kommet 2 nye friske spejdere. Det kan mærkes at der er kommet to voksne 
ledere. Næste gang er Sankt Hans aften. Det er ikke sikkert der kommer så mange spejdere. 
Junior: Der er kommet en ekstra leder Carsten. Det er vigtigt at hjælperne også reelt hjælper 
med oprydning osv.  
Trop: 26 spejdere. Spændende hvad der sker næste år – håber der bliver en klan som evt. kan 
hjælpe ved troppen. 

5: Nyt fra div. Udvalg ( pr, økonomi, gruppetur, hytte, kursusdag)  

Pr udvalg: Jan kigger annoncen igennem inden udsendelse. Der tages stilling til om der skal 
deles foldere ud på skolerne. Der laves foldere til bibliotek mv.  Det er vigtigt at der sker lidt 
lige omkring skolestart. 
Økonomi: Vi har søgt to fonde om telt/oversejl, to borde, skabe og køleskabe til Brønderslev 
Marked. Vi har ikke hørt noget endnu, men håber vi får penge til det.  
Her i det kommende år opfordres det til, at man kommer med de ting vi ønsker os penge til. 
Der er ofte fonde vi kan søge.   
Gruppetursudvalget: Turen i år er jo flyttet til Voerså – det bliver spændende med de nye 
omgivelser. Der er valgt et (hemmeligt) emne til turen. Mette, John, Alice, Knud, Johnny, Kenth 
og Lisbeth deltager i dette udvalg 
Hytteudvalg: Fungerer fint med udlejning, og der har de seneste gange været ryddet pænt op. 
Oprykningstursudvalg: Samme koncept som sidste år. Seddel er lavet og deles ud. Der er også 
lavet opslag til hjemmesiden/FB. Håber at der er hjælp til kaffe/kage delen igen i år.          
Markedsudvalg: Der er afholdt et møde og mange ting er planlagt.  
Der er i år blevet forhørt tre steder angående telt udlejning. Der er endnu ikke kommet tilbud 
fra alle tre så vi venter lige med at vælge sted. 

6: sommerlejre. 

Sommerlejren afholdt her i maj forløb rigtig godt og der er kommet mange positive 
tilbagemeldinger. Der er deltog 24 spejdere. Det var rigtig godt at det var tæt på – det gav 
mulighed for at også de, der led lidt af hjemve kunne deltage i dagtiden. 
18 storspejdere og 6 juniorer er tilmeldt turen til Norge i uge 28. Varebilen tages med, så der 
er god plads til bagage. Der er møde for forældre omkring turen den 25. juni kl. 19.  

7: Evt. 

Sedler til Marked m.m. deles ud i den kommende uge. 


