Referat af bestyrelsesmøde den 14. august 2017
Referent: Christopher Arentsen
Godkendelse af referat fra sidste møde:
Ingen kommentarer til referat fra sidst. Referatet er godkendt.

Nyt fra gruppelederne og formand:
John: Har været på spejdernes lejr, hvor vi har været sammen med andre grupper fra kommunen.
Især god respons fra Hallund, overvejelser om samarbejde for fremtiden.
Besøg fra Torben på spejdernes lejr og et besøg i DDS’ uddannelsestelt – snak om en hjemmeside
med gode forslag til aktiviteter og ledermøder. Hjemmesidens navn blev ikke nævnt.
Fremgang i medlemstal.

Nyt fra afdelingerne:
Mikro: Intet nyt.
Mini: Intet nyt. Opstart 15. august.
Junior: Har været på sommerlejr, fem styks af sted i regn på kanotur på Uggerby å. Tog et stop i
Sindal for tørt tøj og sejlede videre mod Mosbjerg senere i bedre vejr. Fik hjælp fra Thomas og
Cathrina.
I løbet af turen oplevedes en 50cm vandstigning. En kano sad fast… tit og vippede rundt, alle
overlevede, undtagen Roberts uniform, måske.
En erfaring gjort  for mange lommepenge = for meget slik = vilde børn.
Thomas og Cathrina blev gift den 12. august, Mette købte spækbræt og olie/eddike som gave. De
var rigtig fine og rigtig søde, citat Mette.
Troppen: Lille sommerlejr med seks spejdere og to hjælpere på spejdernes lejr. Vi var meget plaget
af regn, men positivt at teltene var slået op på forhånd, tak til Jeppe og John.
Campinglejr, vi laver ikke noget men hygger. Vi havde ikke så meget plads max 15x15 meter.
Voldsom pladsmangel. Ikke ordentligt brænde, smattede veje, der blev ikke gjort noget på grund af
en frø, der ikke kunne lide flis.

Flis på fra beredskabets side. Mangel på wc-bygninger, dårlig mad. En utilfreds Mette. For lidt kød.
Men vi havde det udmærket, citat Mette.
Ungerne gav positiv respons på aktiviteterne. Mette stod aktivitet, hvor der skulle foldes japanske
traner, Jeppe var god. 2000-3000 traner blev foldet, John syntes det var sjovt. Tranerne sendes til
Japan til pige, der har leukæmi efter stråling fra Hiroshimabomben, men hun skulle blive kureret,
hvis hun foldede 1000 traner, men hun døde, nu et budskab om fred.
Godt med mange ledere, når vejret er dårligt, de ekstra hænder er påkrævet.
Lørdag blev brugt på oprydning, så det var nemt at forlade pladsen søndag, good call. Bussen var to
timer forsinket. Alt i alt okay for en stor lejr.
Klan: Sommerlejr i Østrig, super god tur, 11 af sted i ti dage, lang togtur fra Aalborg, 21 timer i
forskellige tog. Det var træls.
Salzburg i 30 grader, vi ventede på Signe i to timer i varmen iført uniform.
Hr. Veil (regner med, at det er stavet rigtigt) kørte os op i bjergene til en hytte uden vand og el, så
ja, lækkert. Intet privatliv. Vi var ikke særlig meget inde, udover efter syv, hvor det regnede.
Maden blev holdt kold i åen, men det flød væk, da vandstanden steg, det meste blev dog fundet.
Vi var ude at se en masse ting, på trods af bjergkørsel i bus.
1. dag, kiggede på et bjerg.
2. dag, saltminer, vi kom hinanden nært, kørte med en bane og så film.
3. dag, spiste en slags pølse.
4. dag, lækker hytte, luksus, der var rindende vand.
5. dag, sightseeing og ølmuseum.
Kortere tur hjem med bedre tog, Jamie sov, så der var dejlig ro.
Mathias glemte pas, men huskede trods alt lagen, vigtigt at pointere.

Nyt fra div. udvalg:
Økonomi: Intet nyt. 2000 brugt af Lisbeth.
Pr: Annonce i aktiv fritid, nyt design.

Hytte: Intet nyt. Ingen dato for brændehugning. Købt ny håndmikser og ny ventil i pissoir.
Oprykning: Same procedure as last year. Vi mangler folk til kaffe  Løst, Betinna kommer med
kaffe, hun og Mette bager kage.
Løbet går ud på at bygge bro.
Parkering til marked: Vi har tidlig vagt om mandagen og hele søndagen. Boks til penge, så vi
undgår situationer som sidste år.
Kaffe kage telt har møde 15. august, vi mangler et få købt et vaffeljern. Sct. Georges gildet hjælper
mandag.
Invitation til kick-off fra marked, Jan Kjeldsen sender videre.
Vi mangler stadig kage og vagter til teltet, skulle gerne være i orden 15. august.
Gruppetur: Temaet er Olsen Banden, tager udgangspunkt i et brætspil, hvor der skal gennemføres
et kup.
Der skal laves rigtig mange ting, varebilen fyldt minimum tre gange. Arbejdsdag midt i september.
Vi satser på at vise dem filmene på nogle møder.

Eventuelt:
Vi skal have snakket om mobiltelefoner og spejder, hvad gør vi? Skal der laves regler om brug af
mobiler? Torben har haft positiv oplevelse med mobilfri sommerlejr.

