
Referat af bestyrelsesmøde 
       Den 22/6 kl. 18.00 

Bakkehytten 
 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Fremsendte referat godkendes uden yderlige 
kommentarer 

 
2:  Nyt fra gruppelederne og formand 

Der blev kort fortalt om DIVIs arbejde, hvor der er 
minimalt fremmøde ved til de indkaldte møder. 
Der blev fremsat et ønske om DIVI patrulje, men dette 
er ikke muligt grundet det minimale fremmøde. 
Kommunikationen på DIVI plan overfor børn er påtalt 
og bedes respekteres. 
 
Spejdernes lejre gav et større overskud, specielt 
grundet aktion over løsøre efter turen. 
Der er lagt en portion til side til en fælles forening, 
hvor økonomien kan bruges til underskudssikring ved 
fremtidige lejre. 
 
Der kan søges om transporttilskud til spejdernes Ø, 
der kan benyttes til gruppeudvikling. 
 
Nyhedsbrev fra DIVI modtages af udvalgte – kan 
fremsendes til andre såfremt dette ønskes. 

 
  



3:  Nyt fra afdelingerne 
 Klan: 

Svedehytte færdiggøres måske i den kommende 
sommerferie. 
 
Trop: 
Årets afslutning 
Udmærket tilgang ad nye medlemmer 
Kanotur ved sommerlejren 
 
Junior: 
Pioner er afsluttet. 
Haveprojekt har kørt med stor succes. 
 
Mini: 
Der klargøres til sommerferie 
”Natur” pågår. 

  
Micro: 
Lidt mandefald – få tilbage efter oprykning. 
Ved at gøre klar til efter sommerferie. 
 

4:  Nyt fra udvalgene 
 Kom. Udvalg: 
 Evt. ønske om fritidsordning 
 Inspiration til samarbejde ml. andre foreninger 

gerne om enkelt arrangementer - kan dog ikke regne 
med tilskud fra kommunen. 
 



PR: 
Præriehylet er på vej og kommer ud inden 
sommerferien. 

  
 Marked: 
 Sedler uddelt til spejderne. 
 Tilmeldinger er begyndt at komme ind. 
 Der er indkøbt et køleskab med glaslåge. 

Køb af kølemontre fra Bondestuen kan komme på 
tale. 
Der ønskes et prof. vaffeljern, som ikke brænder 
sammen ved kontinuerlig brug. 
Der mangler mandskab, specielt fredag og mandag. 
Åbningstider vurderes. 
 
Økonomi: 
På næste møde tales om tilskud inden kursus 
oprinder. Fælles udmeld.  
Principiel løsning vedr. betaling til fremtidige kurser. 
Retningslinjer. 
 
Oprykning: 
Udvalget er klar til afholdes. 
Løb udføres med små opgaver, afvikling som andre år. 
Sedler udsendes snarest. 
 
Gruppetur: 
Alm. Gruppetur. – er under planlægning. 
 
Hytteudvalg: 
Lederrum er færdiggjort. 



Der er opsat træplader i den ene del af soverum. 
Der er udskiftes et toilet. 
Itu glas i dør udskiftes og punkterede ruge udskiftes 
løbende. 
Der er modtaget tilbud på ny brændeovn og der 
indhentes yderligere. Der skal undersøge om fonde 
evt. kan dække nogle af omkostninger. 
 
Jubilæum: 
25. maj 2019 
Køre i tidsrum fra oprykningstur 2018 og til 
gruppetur 2019. 
Selve jubilæum har 2 mål, media overvågning og 
intern pleje. 
Der reklameres ved et offentlige arrangement (evt. 
ved parkfestival), hvor foldere uddeles. 
Officiel invitation til reception,  med spejderaktivitet 
evt. hvor forplejning selv skal forberedes (snobrød 
mm.). Andre aktiviteter tilgår. 

 
5:  Sommerlejre 2018 
 Avisen kontaktes af dette afholdes. 
 Tema, Middelalder  
 Ca. 30 tilmeldte 
 
6:  Evt. 

 Intet 
 
Venlig hilsen 
Per Haagensen (ref.) 


