Bestyrelsesmøde den 31/10-2016
Afbud: Tonni, Gitte, Thomas, Christoffer og Christian

1: Godkendelse af referat fra senere møde
Godkendt

2: Nyt fra gruppeledere og formand
John og Torben: Kursusdagen blev aflyst, der var kun tre grupper tilmeldt.
Lisbeth: Kursusdag i blåt medlem. Ingen fra gruppen deltager

3: Nyt fra afdelingerne
Mikro: Der er startet en ny spejder.
Mini: 25 spejdere i 4 patruljer. Fungerer godt i patruljerne. Lige nu arbejdes der med kort og kompas. Der
kan godt bruges hjælp, da det er en livlig flok
Junior: 20 spejdere. Fungerer godt.
Troppen: 28 spejdere i 5 patruljer. Virker som en meget engageret flok spejdere. Der er tur den 11.-12.
november.
Klanen: 11 spejdere – der kommer 7-8 spejdere hver gang. Patruljelokalet er lavet færdigt og er blevet rigtig
fint. Vil i gang med et projekt om en permanent svedehytte ved Bakkehytten. Går i gang med at planlægge
med tegninger og budget. Når dette er klar, søges der penge fra diverse fonde.

4: Nyt fra diverse udvalg
Økonomi:
Der sendes kontingenter ud i øjeblikket. Vi er 106 medlemmer pt. Markedet er gået rigtig godt, der er dog
ikke noget endeligt regnskab endnu. Der har været knap så god en udlejning af Bakkehytten som sidste år.
Alt i alt ser økonomien god ud og vi er snart gældfri.
PR:
Der er lavet en ny folder, den skal lige revideres lidt, men er snart klar. Gruppen har fået en ny farveprinter.
Folk bedes begynde at tænke over indlæg til Præriehylet. Indlæg skal sendes til Mette eller Jeppe INDEN
JUL.
Ideudvalget:
Søger penge når klanens projektplaner er klar.
Hytteudvalget:
Brandalarmen i Bakkehytten skal slås fra på kontakten ved siden af elskabet. Der er indkøbt røgalarmer.
Der skal findes en ny til at stå for udlejningen, da Sven stopper til februar.
Det kan være en god ide at få taget nogle nye billeder af hytten f.eks. af brændeovnen osv.

Ideer til hytten: Ny brændeovn og nye møbler til lederrummet. Evt. kan der søges penge fra fonde.
Hytteudvalget kigger på det.
Marked:
Der er kommet indkaldelse til generalforsamling ved markedsforeningen. Torben og Jan deltager.
Kursusdag 2018:
Forslag til indhold af dagen søges. Et forslag kunne være NIH’s klatreanlæg. Andre ideer modtages gerne –
send en mail.
Gruppetur:
Det var en rigtig god tur med god stemning. Det var et dejligt område og hytten fungerede fint, selv om der
ikke var helt pladser nok. Dejligt med alle dem der hjalp til.
Næste år har vi Møllegården igen.
Kulturdag:
Vi deltager ikke denne gang.

5: Marmeladeprojektet
Prisen for arbejdet er steget til 25.000,-. Vi mangler 20.000 glas, som vi skal have ordnet i weekenden.
Forhåbentlig kommer der mange og hjælper – Lisbeth ringer rundt for at få fat i så mange som muligt.
Der er enighed om at pengene sættes ind på sommerlejrkontoen indtil videre. I foråret tages beslutning om
hvad de skal bruges til og hvordan fordelingen skal være.

6: Mailadresser
Jan sender maillisterne rundt til grupperne, så de kan blive opdateret. John og Torben ajourfører blåt
medlem’s maillister. Det bliver nemmere når det nye system kommer.

7: Sommerlejre 2017
Ikke noget på plads endnu.

8: Evt.
PC’en er ved at være færdig. Der er et stort ønske om en ny. Det er vigtigt, at alt det der ligger på den
gamle kan flyttes over. Der skal desuden være diverse office programmer tilgængeligt f.eks. publisher. Sven
og Torben sætter sig sammen og finder en løsning.

