
Referat af bestyrelsesmøde 

       Den 7/1 kl. 18.00 
Jyllandsgade 

 
1: Godkendelse af referat fra sidste møde 

Fremsendte referat godkendes uden yderlige kommentarer 

 
2:  Nyt fra gruppelederne og formand 

 Velkommen til Anja, der er ny microleder. 
  

 Gruppeleder: 
Der er afholdt møde i korpset. Der kommer en ny ændring til 

”spejder” vedtægterne, men disse skal først tilpasset. Mere om 

dette senere. 
 

Udvalgsplan blev diskuteret, hvor flere unge er blevet spurgt 
omkring flere forskellige temaer. Udviklingsplanen kommer som ny i 

forår 19 til godkendelse. 
 

Ejendomme i korps forslået udviklet som 4 ”fyrtårne” inden for 
f.eks. emner. 

 
Materiale fra korpsmødet fremlægges. 

 
Kommune (samarbejde): 

Politik fremlægges, forventes godkendt på byrådsmøde i nær 
fremtid. 

 

Arrangement på Banegårdspladsen: 
Der afholdes et større arrangement d. 6. sep. 19, støttet af DGI. 

Der er kommet en ny foreningskonsulent. 
 

Jamborette 2020 mangler rafter ca. 1500 stk. Bro ml. lejre er under 
renovering så man kan komme til at benytte køretøj fremover. 

 
Formand 

Se under ”næste grp. Rådsmøde” 
 

  



3:  Nyt fra afdelingerne 

Micro: 
Ca. 10 stk. 

 
Mini: 

Ca. 15 stk. 
Har afsluttet håndværker 

 

Junior: 
Ca. 13 stk. 

 
Trop: 

Ca. 17 stk. 
Telefonpolitik under udarbejdelse med erfaring gjort under 

sommerlejren 
 

Klan: 
Ca. 15 stk. 

Mødes ml 8-10 efter mødedag er flyttet til mandage. 
 

4:  Nyt fra udvalgene 
 Kom. Udvalg: 

 Møde afholdt med fritidskonsulent. 

Ønske fremsat om håndtering af udsatte børn. Program for udsatte 
unge er på skitseplan. Plan om ”åbent skole” dage (3 

eftermiddage). Der et ingen økonomi i planen. 
 

Jubilæum: 
25. maj 2019 

Køre i tidsrum fra oprykningstur 2018 og til gruppetur 2019. 
 

Jubilæumsmærke: 
Forslag blev fremlagt via projektor. 

Enighed om blå/grøn farve m. hvid skrift, ingen blade, liljer er et 
plus og skal ”ind” i mærket 

 
Den nye hjemmeside blev fremvist. Skal lanceres d. 14. januar 19  

 

Økonomi: 
Lokaltilskud fremsendt. 

 
Regnskab fremsendes til revisor når dette er færdig. 

 
Lederkontingent bedes indbetalt, hvor efter det refunderes. 

 
  



5:  Grupperådsmøde d. 14. feb. 19 

 Generalforsamling. 
Lisbeth, formand, gør opmærksom på at hun ikke genopstiller i 

2020 og der søges efter afløser. 
 

Mødet skal indkaldes inden d. 24. januar 2019 
 

Jeppe afhenter pålægskagemand, Torben sørger for kaffe + 

drikkevarer, Per sørger for en kage. 
 

6:  Evt. 
 Intet 

 
Venlig hilsen 

Per Haagensen (ref.) 


