
 
Bestyrelsesmøde den 2/5 2016 

Hytten i Jyllandsgade 
Afbud fra: Christian, Mathias, Kent, Betina, Tonni, Christoffer, Rikke. 

 

1: konstituering af bestyrelsen 
Lisbeth formand 

Sven næstformand 

Jan kasserer 

Helle Hyldgaard fast referent – punkt 2 udgår dermed fremover. 

 

2: Hvem skriver referat 
Helle Hyldgaard.  

 

3: godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

 

4: Nyt fra gruppelederne og formand 
Gruppeledere: På oprydningsdagen blev der ryddet rigtig fint op i skuret.  

 

Formand: 11. og 12. juni er der seminar i Silkeborg omkring større tiltag og projekter. Ideer  

til projekter og f.eks. fondsansøgninger.  

Der er kommet tilbagemelding på arrangementet den 17. september hvor Bubber kommer til  

byen, vi har fået teltet så vi kan lave et arrangement. 

Vi er blevet spurgt om vi vil med til open by night den 26. maj. Jamie og Alice kigger på    

muligheden for at komme med noget i samarbejde med troppen. 

 

5: Nyt fra afdelingerne 
Mikro: Der er kommet flere nye spejdere og der er nu 17 stk. 

 

Mini: Der kommer også lidt nye spejdere. Nogle kommer kun nogle enkelte gange, men der 

er ca. 30 stk. For tiden arbejdes der med dukketeater. Der er har været tur i Bakkehytten 

hvor vi bl.a. havde forhindringsbane og stegte kyllinger over bål 

  

Junior: Her er der også kommet nye spejdere. Et par stykker hænger ved og der er ca. 22 

stk. Sidste gang blev der bygget broer over Ryå. 

 

Trop: Der er arrangeret tur til Roskilde her i Kristi Himmelfartsferien – vi håber på godt 

vejr. Der satses desuden på at lave en tømmerflådetur her inden sommerferien.  

Der var fem konfirmander i år og vi fik arrangeret fanevagt uden for kirken. 

I næste uge er der ledermøde for hele divisionen her i Jyllandsgade.  

 

Klan: Der arrangeres Divi for fuld kraft og det fungerer rigtig godt.  

 



6: Nyt fra div. Udvalg   
PR udvalg: Præriehylet er udkommet. Meget tilfreds med trykningen. 

 

Økonomi: Der er lige udsendt kontingentopkrævninger (84 i alt)  

Banken har påsat gebyr for brug af netbanken. Vi har fået presset renten lidt ned til gengæld. 

Kommunen har købt en adgang til en hjemmeside hvor man kan se forskellige muligheder 

for at søge tilskud. Vi har fået oprettet et login – Jan sender login til medlemmerne af 

Ideudvalget. 

Der er godt gang i udlejningen af bakkehytten. Hvem vil overtage administrationen af 

Bakkehytten? Sven overtager.  

 

Hytter: Der har ikke været afholdt møder.  

Torben: Forslag om at bestille et læs grus til at vedligeholde vejen – Torben undersøger pris 

og bestiller. 

 

Brønderslev marked: Betina og Lisbeth har indsendt ansøgninger til ting som marmelade, 

kaffe, pålæg osv. Vi har fået bevilget 15 kg marmelade fra fabrikken i Tårs. Tulip og BKI 

har desværre givet afslag. Der fortsættes med at sende ansøgninger til f.eks. byens butikker.  

Der er vedtaget, at vi vil forsøge at sælge vafler i år.  

Vi har købt et brugt køleskab – er så godt som nyt. Vi skal gerne have fundet et mere inden 

markedet. 

 

Gruppetur: Næste tur bliver til Lynggården en Tranum. Denne hytte kan vi leje billigt. Der 

er ikke så meget plads som vi gerne ville have, men f.eks. kan troppen lave overnatning 

udendørs. Turen bliver 30. september til 2. oktober 2016.  

I 2017 har vi lejet Møllegården. 

                            
7: sommerlejre 
Mikro/Mini: holder sommerlejr i Bakkehytten/Lunken den 25. juni til den 27. / 28. juni 

 

Junior: 18. juli til 22. juli. Sted er ikke afgjort endnu. 

 

Trop og klan: fredag i uge 27 til fredag i uge 28 i Skanderborg.  

 

8: evt. 
Mette: Ros til vores hjemmeside og til ”bagmændene” – nemmere at finde rundt end på 

nogen af de andres hjemmesider.  

 
 


