
Bestyrelsesmøde  
 

Den 15/8 kl. 19.00 
Hytten i Jyllandsgade 

 
Afbud fra: Charlotte, Magnus og Tonni 

1: godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

2: Nyt fra gruppelederne og formand 
John og Torben:  
Spejdergrupperne i Brønderslev har haft besøg af fritids- og kulturudvalget og 
spejdersamvirke. Der blev bl.a. talt om manglen på ledere, som er et generelt problem 
for alle grupper.  
Der er indkøbt en esse med kul og værktøj. Der er desuden indkøbt to stk. 4 personers 
tunneltelte.  
 
Formand: intet. 
 

3: Nyt fra afdelingerne 
Klanen: Der er lavet en overordnet plan for det kommende år.  
 
Troppen: En rigtig god sommerlejr sammen med klanen på trods af vejret. Kalenderen 
er pakket, men der forsøges at lægge en tur ind i løbet af efteråret. 
 
Junior: En god sommerlejr og i rigtig godt vejr. Der var en del frafald undervejs pga. 
hjemve m.m. Det var et stort ”forbrug” af mobiltelefoner. Det er lidt for nemt at 
kontakte forældre for det mindste og uden at kontakte lederne. Forældrene kommer 
uden at stille spørgsmål. Der skal tages en snak med forældrene om hvad holdningen 
er, da det er et stort problem for både børn og ledere. Det er meget demotiverende for 
lederne at bruge en hel uges ferie på noget forældre ikke bakker op om. Holdningen fra 
bestyrelsen er at mobiler ikke hører til på en lejr. Selvfølgelig skal børnene kunne få 
kontakt med forældrene, men kontakten skal foregå via lederne. Der skal aftales inden 
hver tur hvad reglerne er for mobiler. 
 
Mini: Sommerlejr i Bakkehytten sammen med Micro. Det var en god tur og det var rart 
at det ikke var så langt væk. Som ved junior var ”mobilproblemet” stor. Der var rigtig 
mange, der tog hjem. 
 
Micro: fin sommerlejr. Der er lavet et fantastisk væveri, som kommer op at hænge i 
hytten. 
 
 

4: Nyt fra div. udvalg 
PR-udvalg:  
Der udsendes et genoptryk af brochuren for at få nye spejdere til gruppen. Udvalget og 
Jamie reviderer brochuren, så den viser mere af hvad vi kan som gruppe. 
 
Hytteudvalg:  



På sommerlejren gik bageovnen i stykker. Der er sat en ny ovn ind, der er også indkøbt 
ny elkedel. 
I hytten i Jyllandsgade er kloakken repareret. Der var en sætningsskade i brønden – 
muligvis dækker forsikringen. 
Vi afventer fortsat på en tilbagemelding fra Møllegården mht. udlejning. 
 
Ideudvalget:  
der er ikke indkommet ønsker fra afdelingerne, der skal søges fonde til 
 
Oprykningstur:  
Der er uddelt sedler. Turen kommer til at forgå som den plejer.  
 
Gruppetur:  
Det går fint med planlægningen. Der er en kreativ, praktisk dag i hytten den 11.9.  
 
Eventudvalg: 
Der skal snarest indmeldes med hvad vi byder ind med til ”gang i Danmark” den 17.9. 
Vi har hele arkadetorvet, så der skal planlægges lidt forskelligt. 
 
Parkering -  marked: 
Der er indgået ny kontrakt for de kommende år. Det er de samme spejdergrupper som 
hidtil, der skal dele om vagterne. Vi har fået lov til at hæve prisen for parkering til 40 
kr. Vi har fået en telefon, så folk kan betale med mobilePay og Swipp. 
 
Kaffe/kage teltet - marked: 
Det ser ok ud med vagtplanen. Der kommer også MobilePay og Swipp hertil. Der 
arbejdes på at få QR-koder så det letter betjeningen. 
Der er lavet et ”sponsorbrev”. Jamie skal ud og forsøge at samle sponsorting ind (kaffe, 
kakao, vaffeljern m.m.) 
 
 

5: Leder situationen / forældremøder 
Vi mangler fortsat ledere og det hjælper ikke at sende sedler hjem. Vi indkalder til 
forældremøder i september (uge 37), hvor vi kan fortælle om det at være spejder. 
Gruppeledere, formand og ledere fortæller. 
Mette og John sørger for, at der bliver lavet en indbydelse til forældrene. 
 

6: evt. 
Køleskabet til køkkenet i Hytten i Jyllandsgade er gået i stykker. Sven forhører sig om 
det er muligt at finde et brugt køleskab (A+) 
 
Vi vil gerne bakke op om en bålhytte ude ved Bjørn i Jerslev. Det vil være fint med en 
bålhytte i forbindelse med de shelters der er. 
 
Vores gavekort til Spejdersport kan f.eks. bruges til nyt bålstativ. 


