
Referat bestyrelsesmøde den 16/6-2017 

Referent: Thomas Kjeldsen 

 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2: Nyt fra gruppelederne og formand 
Gruppeledere (John, Torben, Mette) 

Gruppeledermøde 15/6: 8-10 fremmødte 

Divisionsturnering: Godt og velorganiseret løb 

Halvdelen af planlæggerne af juniorløb vil fortsætte 

Resten, herunder planlæggerne af tropsløb, træder tilbage – Klan Yggdrasil og 

tropslederne planlægger derfor ikke Divi 2018 

Snak om ledermøder og lederarrangementer på tværs af grupperne i divisionen 

Grupperne kører fint, men der er ikke kultur for divisionsmøder, hvilket begynder at give 

problemer. 

 

Formand (Lisbeth) 

Beklager aflyst møde. 

 

3: Nyt fra afdelingerne 

Klan (Jeppe) 
Mere byggeri på Svedehytte 

Mere gravning og støbning af søjler 

Budget sendt til idéudvalg 

Benjamin udmeldt – 7 medlemmer 

 

Trop (Mette, John) 

Tak til klanen for hjælp med troppen 

Søde spejdere, men ikke engagerede i ture – kun 6-7 deltager 

Spejdernes Lejr: Kun 6 deltager 

Wilderness/Spejd er sejt: Kun 7 deltog – virkede klare, men mange tog hjem pga. ”ondt i 

maven”/hjemve 

Lederne er der for turene, og udbyttet ved at være leder er derfor ikke det samme 

Ellers planlagt tur i kommende weekend er ikke udbudt 

Forældremøde i starten af året 

 

Junior (Torben, Thomas J) 
12-13 juniorer 

Et par udmeldinger 

Kun få rykker op 



Mini (Torben) 
24 minier 

Mange hjælpere – Jesper fra troppen er blevet hjælpeleder 

 

Mikro (Charlotte) 
20 mikroer 

10 rykker op 

To nye hjælpere: Nikolaj og Jesper fra troppen 

 

4: Nyt fra div. udvalg 

PR 
Annonce i tillægget Aktiv Fritid i Oplandsavisen er ved at blive lavet 

 

Økonomi 

Mindre problemer ved overgang til nyt medlemssystem 

Få har ikke betalt kontingent 

Økonomien kører fint. Ca. +3.000 på kontoen 

 

Brønderslev Marked 

Møde afholdt 

Sedler om kagetelt delt ud til alle medlemmer 

Muligvis problematisk at få besat vagter fredag og mandag formiddag 

Køleskab mangler 

Fire vaffeljern købes i Kop & Kande 

Styr på planlægningen 

 

Oprykningstur 

Seddel laves til uddeling i næste uge 

Samme model som sidste år 

 

Gruppetur 
Planlægning i gang 

Olsen Banden-tema 

Spil indkøbt 

Blandede hold på løb på mindre område, som sidste år 

 

Hytte 

Problemer med rengøring af Bakkehytten mellem udlejninger 

Forslag til udvalg om vejledning i rengøring 

Forslag til udvalg om fast rengøring indregnet i prisen – større rengøring trækkes fra 

depositum 



Brændeskjul næsten tomt – skovningshold skal sammensættes – Thomas J og klanen kan 

evt. hjælpe 

Weekend til arbejdsdag skal findes 

 

5: Sommerlejre 2017 

Mikro/mini 
Gik stille og roligt 

Er det børnenes eller forældrenes ønske? 

Forældremøde om ture – børnene kan godt være med om dagen, selvom de er hjemme om 

natten 

Budget ikke brugt – penge givet tilbage 

 

Junior 
Spændende – kun 3 tilmeldt indtil videre – sidste tilmelding i kommende uge 

Havde idé om at tage til forskellige shelterpladser i Nordjylland 

Starter i Sindal – videre via Uggerby Å 

 

Trop 

Spejdernes Lejr 

6 deltagere + Jeppe, Jamie, Mette og John 

Tager afsted for at få så meget ud af lejren som muligt 

 

Debat: Skal klanspejderne betale for at være med som halv leder/halv spejder? Får det 

hele, det halve eller intet betalt? Fire ledere til seks spejdere er muligvis ikke nødvendigt. 

Kan rejsefonden tages i brug? Vil en betalt lejr føre til, at flere melde sig for at få en gratis 

lejr? Bliver gratis lejre incitament for at være leder? 

Det besluttes, at Jeppe og Jamie får turen betalt af gruppen. 

 

Klan 
Østrig 

Togbilletter og hytte er skaffet 

Hytten ligger 1,5 times gang fra alt 

Der kigges efter andre hytter 

Pris og program er der styr på 

 

7: Evt. 
Torben: Klanlokalet: Øl og andre drikkevarer står synligt fremme. Der må ikke ryges 

indendørs. 

Klanen lover at blive bedre til at rydde op. Dem, der røg indendørs, er blevet advaret, og 

det sker ikke igen 
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