
Referat fra bestyrelsesmøde den 11/1 2016 
Hytten i Jyllandsgade 

 
Afbud fra: Christian, Jamie, Helle Hedegaard, Alice 

 

1: Hvem skriver referat 
Helle Hyldgaard 

 

2: godkendelse af referat fra sidste møde 
OK 

 
3: Nyt fra gruppelederne og formand 
Gruppeledere:  

Der har været møde i divisionen. Der var fint fremmøde – de fleste grupper repræsenteret. 

 Regnskab fra Jamborette viste pænt overskud 

 Divisionsledelsen mangler folk – der opfordres til at man finder kandidater 

 Divisionsturnering 20. til 22. maj. Der er planlægningsmøde den 19/1-16. 

Vi skal huske at finde forældre i god tid, der kan deltage i år. Skal gerne med på 

tilmeldingssedlen. 

Ofte problemer med at tilmeldingsfristerne på turene ikke overholdes. Fremover forsøger vi  

at tydeliggøre det på tilmeldingssedlerne hvorfor det er vigtigt, at fristerne overholdes. 

 

Formand: Intet 

 
4: Nyt fra afdelingerne 
Mikro: 14 spejdere. Møderne går fint og der er stabilt fremmøde. 

 

Mini: Rigtig mange spejdere – 30 stk., så der er gang i den  Det er nødvendigt at dele dem 

lidt op til møderne for at få ro på og få noget lavet. 

 

Junior: Fungerer godt – 20 spejdere. 

 

Trop: Fungerer godt – 17 spejdere. Der har været afholdt forskellige ture. Bl.a. en Nak&æd 

tur til Bakkehytten og Gallatur her i Hytten. 

Der er gang i et samfundsprojekt ”Spejdere der gør en forskel i lokalsamfundet”. Der har 

været afholdt møde med de grønne pigespejderes ledere. Der afholdes fællesmøder de 

kommende par uger, hvor spejderne kan komme med forslag til hvilke tiltag, der skal 

arbejdes med i projektet. 

 

Klan: En gruppe fra klanen har deltaget på Wasa Wasa løb. Det var det første arrangement 

for både nye og gamle klanmedlemmer deltog. 

I julen var der hyggelig julefrokost for klanen ved Mette og John. 

 



5: Nyt fra div. Udvalg 
PR- udvalg: Præriehylet mangler indlæg, men ellers er der styr på det. Indlæg modtages 

senest næste uge. 

 

Økonomi: Der har ikke været afholdt møder i udvalget siden sidst. 

Jan: Stort overskud i år. Bl.a. pga. øget udlejning af bakkehytten, øget kontingent (både 

kontingentstigning men også da der er kommet flere medlemmer) 

 

Hytteudvalg: Bakkehytten var udlejet nytårsaften. Der så lidt træls ud i hytten. Der skal 

trækkes i depositum til rengøring. Vasken var også ødelagt, men er repareret. 

Der aftales i udvalget hvordan udlejning og depositum skal foregå fremadrettet. 

I Hytten i Jyllandsgade kommer der bredbånd. Kabler er gravet ned. 

 
6: Grupperådsmøde 
Arrangementet flyttes til den 18/2-16, da torsdag er en bedre dag. Jan sender sedler ud og 

lægger info på hjemmesiden. Der laves en liste over dem, der skal have brev tilsendt. 

Det kan være fint, at begynde at køre en ny kasserer i stilling, da Jan kun fortsætter to år 

mere. Et forslag kunne være, at trække bakkehyttens økonomi ud og køre den særskilt. Det 

vil reducere kassererposten lidt. 

Forplejningsudvalget sørger for forplejning og Torben sørger for øl og sodavand. 

  
7: Arrangement ved biblioteket (hvordan gik det) 
Det gik rigtig fint og der var fine besøgstal. Vi havde en klart bedre placering denne gang og 

det gav mange flere besøg hos os. Der er enighed om, at takke ja hvis tilbuddet om at 

deltage kommer til næste gang. 

 

8: Evt. 
Kursusdag den 12/3-16. Mette, John, Lisbeth og Jeppe afholder møde 

 
 
 
 

 


