
Referat bestyrelsesmøde den 9/1-2017 
Afbud fra: Christian, Jamie, Magnus, Charlotte, Diana, Kristine, Tonny. 
 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

2: Nyt fra gruppelederne og formand 
Gruppeledere (Torben):  
Der er kommet forespørgsler om nogle småændringer.  
Kan vi flytte ledermødet den 21-1-2017 da der er senior divi samme dag? Mødet flyttes til 
søndag den 5-2-2017. 
Kan kursusdagen flyttes, da der er flere der ikke kan? Dagen flyttes til 1-4-2017. 
Gruppeledermøde: Gennemgang af korpsrådsmødet som var rigtig fint, der var masser af 
inspiration. Diskussion af lederkursusdag, da der ikke var ret mange tilmeldte. Der var dog 
enighed om, at der skal fastholdes en eller form for kursusdag. 
Medlemssystemet er under opdatering. 
Formand: 
23-1-2017 kl. 18.30 er der indkaldt til møde i st. Georgs gildet her i hytten.  

3: Nyt fra afdelingerne 
Micro: 16 spejdere 
Mini: Der har været et par frafald, der er godt 20 spejdere. 
Junior: Intet nyt. 
Trop: 28 spejdere. Det går rigtig godt, der er god stemning og stor fokus på at få patruljerne til 
at fungere. Der var nytårsgallatur i weekenden, en rigtig god tur. Her i foråret vil der blive 
afholdt et lille kursus, hvor der vil være fokus på bl.a. det at være PL/PA. 
Klan: Vil snarest få lavet en plan over projektet i Bakkehytten, så der kan søges fonde til 
finansieringen. 

4: Nyt fra div. udvalg 
Præriehylet: Vi er godt i gang. Det er vigtigt at der snart kommer nogle indlæg ind. Deadline 
21-1-2017. 
PR: Der har ikke været afholdt møder. 
Økonomi: Overskuddet er på samme niveau som sidste år. Bakkehytten er nu stort set gældfri. 
Der kommer jævnligt tilbud om salg af lotterisedler mv. Pt er det ikke noget vi er interesseret 
i. 
Hytter: Der er desværre ikke blevet søgt om en ny opvaskemaskine – Torben undersøger med 
en brugt maskine. Der er brug for at få indrettet lederrummet. Dette planlægges ind i 
arbejdsdagen her i foråret. 
Marked: Generalforsamling er afholdt, hvor Torben deltog. Der er gang i at søge penge til bl.a. 
nye toiletbygning. Stor tilfredshed med markedet generelt. 
Kursusdag: Ideer til dagen: Vildmosemuseet, så der også kunne samles ideer til senere 
spejderaktiviteter. 



5: planlægning af grupperådsmøde 
16-2-2017 kl. 19.00. Gennemgang af dem, der er på valg. Der skal findes flere nye medlemmer 
til bestyrelsen. Der laves et opslag på hjemmesiden omkring valg til bestyrelsen og mulige 
emner spørges. Der skal findes en afløser til kassererposten – Jan stopper næste år. 
Torben og John sørger for at få opdateret blåt medlem. 
Der udsendes indbydelse primært via mail. Indbydelsen lægges ligeledes på hjemmesiden. 
Der bestilles pålægskagemænd til kaffen. 
Knud Suhr spørges om han vil være dirigent. Helle Hyldgaard referent. 

6: Sommerlejre 2017 
Micro/mini: Der bliver sandsynligvis sommerlejr i pinsen, men det er ikke afklaret endnu.  
Junior: Ikke planlagt endnu. Der afholdes et forældremøde om hvad der er stemning for. 
Trop: Tager på Spejdernes Lejr hvis der er nok spejdere, der vil deltage. 
Klan: Omkring Uge 28 – turen går sandsynligvis/forhåbentlig til Østrig. 

8: Evt. 
Det koster 100 kr. at leje hytten i Jyllandsgade for personer med tilknytning til gruppen. Skal 
vi have vedtaget en ”vennepris” for en tilsvarende leje af Bakkehytten? Det vedtages at 
Bestyrelsesmedlemmer og ledere kan leje den for 100,- pr. dag + forbrug.   


