
Referat af bestyrelsesmøde 
       Den 13/8 kl. 18.00 

Jyllandsgade 
 

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

 
2:  Nyt fra gruppelederne og formand 

Der blev kort informeret om møde i kommunens 
samarbejdsudvalg, hvor førte udkast til ”Brønderslev i 
bevægelse” blev diskuteret. 

 Projekt ”åbent skole” er opstartet 
Kommunens foreningskonsulent ønsker at komme på 
besøg og tale om evt. kommende samarbejde med 
spejderne. 

 
 Formand 

Har evt. mulighed for arbejde til foreningen, hvor 
garnnøgler skal pakkes i poser. Der er bredt ønske om 
at dette undersøges videre. Lisbeth udsender mail, 
når der kommer mere information 

 
3:  Nyt fra afdelingerne 

Generelt er de enkelte afdelinger under opstart, efter 
endt sommerferie.  
 
Vedr. sommerlejren, så gav denne et mindre overskud 
og der undersøges om der evt. kan gives refusion, til 
spejdere der ikke kunne deltage, men har betalt. 



Trods bålforbud var lejren en succes og der var et 
godt samarbejde på tværs af afdelingerne. 
Trop, havde før turen, aftalt at telefon skulle holdes på 
et minimum, hvilket blev udført med god succes.  
Telefonbrug tages op til efterfølgende ture. 
 
Klan: 
Svedehytte er under færdiggørelse. 
 

4:  Nyt fra udvalgene 
 Kom. Udvalg: 
 Se tidligere i ref. 

 
PR: 
Møde afholdt og der er fremkommet et forslag til en 
folder, der fremvises efter mødet. 

  
 Marked: 
 Der mangler mandskab, specielt fredag og mandag. 

Løsning med at udsendes fælles mail var god succes 
og mange svarede positivt 
Indkøb af prof. vaffeljern godkendes og udvalget står 
selv for dette. 
Det aftales af telt pakkes sammen og sættes på plads 
af storspejderne på deres efterfølgende møde  
Der er god tilslutning til at sættes telt op, samt at 
nedtage dette. 

 Anskaffelse af paller – ok. Disse leveres på pladsen. 
 Billetter til parkering tilgår. 
 Bord m. vask tilpasses. 
 



Økonomi: 
Ingen bemærkninger 
 
Oprykning: 
Udvalget er klar til afholdes. 
 
Gruppetur: 
Ingen bemærkninger 
 
Hytteudvalg: 
Lejere skal gøres opmærksomme på at fjernelse 
cigaretskodder hører under den generelle oprydning. 
Der efterspørges om skovl til sandfang. 
 
Jubilæum: 
25. maj 2019 
Køre i tidsrum fra oprykningstur 2018 og til 
gruppetur 2019. 
Ingen bemærkninger 

 
  



5:  Kursus udgifter 
Kursusudgifter dækkes fremovermed 40% i stedet for 
100%. Spejdergruppen skal selv fremover betalt en 
del af udgiften. 

 Der stilles forslag om følgende betaling: 
Gruppen betaler 50% af restbeløbet, så deltager har 
en egenbetaling på 30% af kursusudgiften. 

 Godkendt. 
Lederkursus kan dog dækkes fuldt, men dette skal 
godkendes af bestyrelsen, inden kurset afholdes. 

  
6:  Evt. 

 Intet 
 
Venlig hilsen 
Per Haagensen (ref.) 


