Referat bestyrelsesmøde den 30/4/2018
Referent: Thomas Kjeldsen

1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2: Nyt fra gruppelederne og formand
Gruppeledere (John, Torben, Mette)
Deltaget i gruppeledermøder
På gruppeledermøderne laves hver gang en runde med ”godt og mindre godt” i de
forskellige grupper, men da dette ikke bruges konstruktivt, bør det afskaffes. Fremover
bør der være fokus på f.eks. forældreinddragelse på fælles ledermøder i divisionen, da det
ofte bliver nævnt.
Divi: Mikro-/miniløb, juniorløb, tropsløb. Løbene ser fine ud, men divisionen udsender
oplysninger for sent.
Brundurs på Divi: ca. 30 afsted fredag og mikroer lørdag

Formand (Lisbeth)

Mange skal have børneattester fornyet. Dette gøres via. Blåt Medlem og godkendes i eBoks. Har man problemer med at gøre det i Blåt Medlem, kan Torben hjælpe.
Sct. Georgsløb: Brundurs vandt tre førstepladser.
Lisbeth har indstillet Mette og John til Ildsjælepris. Der kommer filmhold, som skal lave
”reklamevideo”. Der afholdes awardshow 17. maj kl. 18-21. Alle, der har lyst, kan deltage i
spisning kl. 18-19 og awardshow kl. 19-21, men for at holde gruppens udgifter nede koster
spisning 100 kr. pr. person for alle, der ikke er Mette eller John.

3: Nyt fra afdelingerne (kort orientering)
Mikro
Har på det seneste lavet samarbejdsøvelser og set film som forberedelse til Divi.
To nye spejdere.

Mini

Tager for første gang sundhedsmærke og har set film som forberedelse til Divi.
Astrid er stoppet som leder, og Jesper er startet.

Junior

Tager naturmærke og har øvet teltopsætning som forberedelse på Divi.
Har indimellem udfordringer med at styre børnene og oplever uro, men opdeling i
patruljer hjælper.

Trop

Mette og John har været til mange møder med kommunen, divisionen osv., så har ikke
været meget til spejder.
Spejderne gør det godt og har også holdt kollektiv. Har snakket om regler og rammer om
kollektiv, og det virker til, det har haft en positiv effekt.
Fanevagter til konfirmationer har spejderne selv fordelt godt.
De store er gode forbilleder og tager selv del i stedet for bare at kommandere.
Har ambitioner for Divi.

Klan Yggdrasil
Har knoklet med Præriehylet.
Ellers sker der pga. travlhed ikke så meget.
Vi håber på aktiviteter til sommer – gerne færdiggørelse af svedehytte.

4: Nyt fra div. udvalg
PR
Har lavet ”manifest” og nedskrevet arbejdsopgaver og mål, som herunder gennemgås:
Præriehyl: Et om året. Indlæg skal komme til tiden. Avisartikler, beretninger osv. må
gerne genbruges i Præriehylet, hvis man ikke vil skrive en ny artikel.
Hjemmeside: Orientering til forældre, ledere og spejdere – f.eks. sedler, programmer og
telefonnumre. Thomas er administrator
Facebook: Orientering, men også fortællinger om spejderlivet, dvs. billeder fra møder og
spejderrelaterede ting. ”Visitkort til omverden”. Administratorer: To
hovedadministratorer og administrator(er) for hver afdeling.
PR-materialer: Vi laver materialer, som på bestyrelses-/ledermøder bliver vedtaget. I gang
med udarbejdelse af skolestartsfolder og tilhørende plakater.
Dokumentdeling: Fællesdrev er under udvikling. Kommer til at bestå af mange mapper og
administratorer, der holder mapperne sorteret.

Hytte

Arrangerer arbejdsdag.
Laver liste til ophængning i Bakkehytten med priser på erstatning af diverse ting.
Bakkehytten har MobilePay-nummer som kan bruges til betaling af leje og erstatning.

Oprykning

Indkalder til planlægningsmøde.

5: Opfølgning af kursusdagen. (bl.a. kalender og udvalg)
Udvalg: Listerne med medlemmer i de enkelte udvalg er rettet til.
Kalender: Nogle punkter manglede, så de blev tilføjet.

6: Sommerlejre
Fælles gruppesommerlejr 7.-10. juli, evt. længere for troppen, holdes ved Spejdercentret
Thorup Hede.

7: Evt.

Jamie har doneret klapbord og andre ting. Gruppen takker.

