
Referat fra bestyrelsesmøde d. 8/1 – 18 kl. 19.00 i Hytten i Jyllandsgade 
1. Referater fra sidste møde blev godkendt. 

2. Nyt fra gruppelederne og formand. 

Der har været afholdt ledermøde:  Der blive i år afholdt en fælles sommerlejr på Thoruphede i uge 

28, fra lørdag til fredag. En kort for de små, mellemlang for juniorerne og hele ugen for de store. 

Planlægningsmødet er den 22. januar. 

Korpsmødet: Der blev valg ny korpsledelse med nye på langt de fleste poster. Der vil blive en åben 

debat i nærmeste fremtid om evt. salg af korpsets ejendomme. Det blev besluttet at det er ok at 

bruge andet tøj end uniformen, bare der er logo på, og det bestemmes fra gruppe til gruppe hvad 

det er.  

Der blev informeret om økonomien i spejdersamvirket i Brønderslev. Nogle har indberettet kurser 

sidst på året og man har brugt af næste års budget til tilskuddene fra 2017. Derfor kan man 

forvente at der fremover bliver en % del egenbetaling på kurser. 

Gruppeturen 2018: Lisbeth rykker for en lejekontrakt på Møllegården. 

DL/GL møde: Man starter med at afholde ide møder til jamboretten 2020. Der planlægges Divi i 3 

arbejdsgrupper. Divi er flyttet til 1 weekend i maj. Lokale grupper deltager i naturmødet i Hirtshals. 

Der vil blive afholdt et senior arrangement i marts. 

Der afholdes Sct. Georg løb 8. april for de 6 til 12-årige spejdere. 

Foreningskonsulent invitere til speeddating om hvad foreningerne kan tilbyde skolerne. 

3. Nyt fra afdelingerne. 

Mikro: ok man arbejder på at flytte mødetiden til lidt tidligere. 

Minni: Der er lavet nyt program. 

Junior: De er godt i gang, der er planlagt spilleaften med overnatning. 

Spejderne: Der er lavet program sammen med spejderne, og der er planlagt flere ture, ca. 1 hver 

måned, da de ønsker at kommer på ture. Der er kollektiv uge i uge 10. 

Seniorerne: Der har været afholdt møde med gruppeledelsen. Seniorernes mål er at gøre svede 

hytten færdig. 

4. Nyt fra div. Udvalg: 

Eventudvalget: Juleevent i Brønderslev, uheldig placering og erfaringer blev gjort i forhold til telt, 

belysning materialer mm. Det skal gennemtænkes inden deltagelse i et lignende arrangement. 

PR – udvalget: Efterlyser tekst til præriehylet, der skal være indlæg fra alle enheder der er deadline 

27. januar. 

Hytte udvalget: Bakkehytten har været udlejet nytårsaften, der er ødelagt 1 dør, 1 toiletbræt og 1 

spejl. Der er beskidte madrasser og en var blevet smidt ud. De får en regning på materialerne, samt 

ulejligheden med oprydning og istandsættelser. 

Kassereren:  Medlemstallet er faldet med 15 medlemmer siden sep. 17. der er i alt 85 medlemmer. 

Økonomi: Kassereren oplyste om økonomien, og den vil blive fremlagt til gruppemødet i foråret. 

Der har været et fald i kontingent indtægt på 8000 kr. men et overskud på 60.000 kr.  i 2017. 

 

Gruppemødet 15/2 kl. 19.00 i Jyllandsgade blev planlagt. 

 


