Grillbestyrelsesmøde
Den 17/6 kl. 18.30
(bemærk tidspunktet)

Hytten i Jyllandsgade
1: godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2: Nyt fra gruppelederne og formand

John/Torben: Der er lavet et brev til forældrene omkring manglen på ledere. Der har meldt sig
en indtil videre. Vi håber der kommer flere tilbagemeldinger, der er brug for flere.
Der har været møde i divisionen. Der er nedsat nogle hold, der skal være tovholdere på de
forskellige divisionsturneringer. Der var et oplæg omkring bogen ”Den gode Gruppe” fra DDS.
Måske nogle af tingene kan bruges i gruppens udviklingsarbejde.
Lisbeth: Der har været møde med Handelsstandsforeningen. Der var ikke det store fremmøde.
Vi har budt ind på ”Sport i Byen” den 17. september 10-14 hvor Bubber kommer. Vi har
”salgsteltet”. Vi regner med at lave salg af kaffe, kager mv. Meget lignende teltet på marked.

3: Nyt fra afdelingerne
Mikro: Det går fint og der er ca. 15 spejdere. De fleste rykker op til mini efter sommerferien.
Mini: Der er ca. 30 spejdere. Der er foreløbigt 15 spejdere tilmeldt til sommerlejren.
Junior: Der er ca. 15 stk. Der kommer ca. 10 spejdere med på sommerlejr i uge 29.
Trop: Der er ca. 16 spejdere. Der har lige været tur til Roskilde, en rigtig god DIVI og en
succesfuld tømmerflådetur. Der er 6 tropsspejder og 5 klanspejdere tilmeldt til årets
sommerlejr.
Klan: Der er 7-8 medlemmer. Løbet der var planlagt til DIVI forløb rigtig godt.

4: Nyt fra div. Udvalg
Oprykningstur: Der er styr på det og bygger på samme koncept som sidste år
Gruppetur: Der er et tema på plads. Det bliver spændende med den ”nye” hytte i Tranum der
nok er en smule for lille, men formentlig bliver det sådan at Trop og Klan sover udenfor.
Ideudvalg: Vi har søgt fondspenge til ting til markedet, men fik desværre afslag. Det kunne
være fint hvis vi kunne søge nogle penge til nogle 4-mands letvægts tunneltelte (2-3 stk).

Økonomi: Sven har overtaget ansvaret omkring udlejningen af Bakkehytten. Der har været en
forespørgsel på en langtidsudlejning her i efteråret (sept. til januar). Vi afventer en
tilbagemelding på vores betingelser.
Hytteudvalget: Intet
PR: Vi sætter en annonce i Oplandsavisen som sædvanligt.
Brønderslev Marked: Vi har fundet en ny udlejer af telt. Det gør at der skal sættes telt op
onsdag i år. Nedtagning bliver om tirsdagen som sædvanligt.
Der er sendt sedler ud til alle med tilmeldinger til telt opstilling/nedtagning og Kaffe/kage
teltet.
Vi har fået sponsoreret marmelade fra både Vrå og Tårs.

5: Fester i Hytten
Vi vil ikke have et ry for at der bliver holdt abefester i Hytten. Det besluttes at der vurderes fra
gang til gang og gruppens medlemmer tager ansvar for at grænserne ikke overskrides. Hvis
man er i tvivl om festen kan udvikle sig og ligger på grænsen til om vi er interesseret i at
lægge hus til, så spørges Torben i god tid.
Det fastholdes og præciseres at det kun er folk med tilknytning til gruppen, der kan leje
hytten.
Klanen er velkommen til bruge hytten til hyggeaftner.

6: evt.
Mads er glad for at blive inviteret til grillfesten 
Vi har fået et gavekort på 1000,-. Det besluttes at der indkøbes en trangia.

