
Bestyrelsesmøde d. 22/10 – 2018 

Fremmødte: Lisbeth, Cecilie, Diana Jeppe, Lærke, Oliver, Christopher, Mette, John, Magnus, Sus, 
Gitte, Torben, AK, Helle, Thomas K,  

 

1) Godkendelse af referat:  ikke muligt, da det ikke er kommet. 

2) Jeppe og John er tilmeldt til korps rådsmøde. Kommunernes fritidspris skal snart uddeles igen. 
Der kommer løbende info herom på kommunernes Facebook side. Kommunen ønsker at lave lidt 
mere PR op til prisuddelingen og ønsker at gøre det til en fest aften for foreningerne. Kommunens 
frivilligheds konsulent kommer på besøg til et spejdermøde en aften, for at se lidt om hvad vi går 
og laver. 

Divisionen: Der har været DGL møde, og denne gang var det lavet lidt om, så der var sat et emne 
som tema for mødet. Denne gang var det forældre inddragelse, med udgangspunkt i noget 
materiale fra korpset. Der var sparring grupperne imellem om emnet. Der er blevet sendt et 
spørgeskema ud til alle ledere over 16 år i distriktet, de vil gennemgå på et senere møde. Der er 
lederdag på lørdag, med et hemmeligt program, som alle ledere er blevet inviteret til. Det ser ikke 
ud til der deltager nogen fra brundurs. Divi planlægningen er gået i gang. Der mangler stadig nogle 
til at planlægge for junior og også flere til mikro mini løbet. Der sker forskellige forbedringer bl.a. 
bygges der en bro i Mosbjerg, så centeret fortsat kan fungere til de mange spejdere der kommer 
til divi.  

Charlotte har meddelt, at hun stopper som mikro leder, hun kommer ikke til møderne frem til jul 
og stopper officielt til sommer. Der er flere af de unge ledere der er udfordret på tid, så det ønskes 
at der findes en eller flere nye ledere. Det undersøges om Jesper kan hjælpe til der. 

Der er forslag om at afholde forældremøder i afdelingerne, hvor ledelsen deltager, så man måske 
ad den vej kan finde nogle ledere. Den rekrutterings video, korpset har sendt rundt fornyeligt, 
bliver lagt op på gruppens side. Det gør Thomas. 

Mikro: 10 stk. 

Mini: 15 stk. Har lige taget kammeratskabsmærket og starter på håndværksmærket. 
Ledersituationen er positiv. 

Juniorne: 13 stk. Har arbejdet med båltænding, og er i gang med orientering. De er kommet i 
patruljer. 

Troppen: Troppen har fået lavet 3 patruljer blandet mellem gamle og nye. Har holdt PL / PA møde. 
De kan godt lide at lave mad og vil gerne på tur til foråret. Har haft en spejder på Plan kursus. 
Jeppe deltager på møderne som assistent, når han kan. 

Klanen: Møderne er rykket til mandag kl. 19.00. Klanen har deltaget i planlægningen af 
gruppeturen. De har planer om at tage nogle mærker sammen. Lige nu er de 15. Klanen har meldt 
sig til at lave løb for tropsspejderne på divi.  



 

Udvalg: 

Kommunalt udvalg: Der kommer konsulentbesøg. 

Kommunikation og PR: Katharina er i gang med at tegne på et mærke i anledningen af 100-års 
jubilæet. Thomas er i gang med at lave ny hjemmeside, og er ved at flytte det gamle materiale 
over. Den nye side skal være færdig til nytår, da den gamle side lukker ned. PR har været ude med 
plakater og foldere på skolerne og biblioteker. 

Brønderslev marked:  

Parkering: Der er kommet 54230 kr. ind på parkeringen. Opmærkningen af pladsen skal måske 
planlægges lidt bedre. Alt i alt gik det fint med parkeringen. Der var forslag om, om klanen kunne 
være en mere aktiv del i forhold til parkeringen, og evt. kunne får del i økonomien. 

Kage kaffe teltet: Der var lidt få til de forskellige vagter, men da der blev sendt mail ud, kom de 
sidste på plads. Der holdes møde inden jul i udvalget for at samle op til næste år. Det blev 
foreslået at man kunne søge fonde om økonomi til nyindkøb, men at der også budgetteres med 
eks. 5000 kr. til materiale omkostninger.  

Oprydningen efter markedet, som i år skulle varetages af troppen, var ikke optimal, da der ikke var 
nogle i hytten fra udvalget den dag, og Torben derfor kom til at klare det. Udvalget må gerne se på 
en mere optimal løsning.  

Gruppe pleje: Der bliver afholdt julefrokost d. 8. december, udvalget sender indbydelse ud lige om 
lidt. 

Økonomi: Sus arbejder med det, der er meget nyt der skal læres. 

Gruppetur: Udvalget vil gerne have noget feedback fra spejderne i de forskellige afdelinger. Så 
hvis afdelingerne vil sætte lidt tid af på et møde, og give det tilbage til udvalget på næste 
ledermøde. Generelt var stemningen god og turen forløb godt. Natløbet var godt og det var dejligt 
at man kunne slutte af samlet så det ikke blev for sent lørdag aften.  

Hytte udvalg:  I Bakkehytten er der kommet nyt glas i begge dørene hvor det manglede. Det er 
helglas og sprosserne er limet på.  Der er arbejdsweekend i Jyllandsgade i november, da den 
trænger og gerne skal være klar inden jubilæet. Der skal beskæres nogle træer og der skal males 
indenfor.  

Jubilæumsudvalget: Der afholdes møder, og der planlægges og graves gamle papirer frem. 
Katharina arbejder på nogle forslag til et mærke. Der er taget kontakt til handelsstandsforeningen, 
om der kan laves noget, og det arbejdes der videre på. På ledermødet tages det op, om der kan 
sættes noget i gang omkring jubilæet i de forskellige afdelinger. Der er snak om at deltage på 
parkfestivalen, som det officielle indslag. Man ønsker at lave en udstilling der skal være klar til den 
25. maj, og at den evt. kan udstilles på biblioteket efterfølgende. Der skal laves et jubilæums 
præriehyl, hvor hovedvægten vil være fra 1980 og frem. Der arbejdes på noget video, og nogle 



artikler til aviserne. Hvis nogle synes at det kunne være spændende at være med er de velkomne, 
det er ikke en lukket gruppe. Har man noget materiale i gemmerne der kunne være interessant, så 
kom endelig med det. 

Eventuelt: Projektet med at pakke garn er ikke glemt, men de vil tage kontakt når det bliver 
aktuelt.  

Der er ønske om en ny plæneklipper til bakkehytten, og evt. en robot, det gives hermed videre til 
fonds udvalget. Der er ligeledes ønske om en ny projektor, da den gamle ikke virker mere, dette er 
også givet videre til Fondsudvalget.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


