Bestyrelsesmøde
Den 28/10 kl. 19.00
Hytten i Jyllandsgade
Referat
1: Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Dette går videre til næste møde.
2: Nyt fra gruppelederne og formand.
- Gruppeledere: Gruppeledelsen har været på rundtur ved de forskellige
afdelinger. De har nu været ved minierne og juniorerne, og skal have
fundet dage til at besøge de resterende afdelinger. Det går
grundlæggende rigtig godt ved de forskellige enheder, der er god
bemanding og programmerne er lavet fremadrettet. John informerede
om korpsrådsmødet: temaet i år er korpsets udviklingsplan, det starter
fredag med forskellige kurser og workshops, hovedoverskriften er: ”Vi
skaber modige børn og unge”, med forskellige underoverskrifter. Det
bliver godt at få flere ideer til spejderarbejdet med hjem. Eks. Er der
lagt op til noget med en venskabspatrulje med en anden baggrund,
hvilket kunne være interessant. Der skal vælges nye spejderchefer både
en ny kvindelig og mandlig chef.
3: Nyt fra afdelingerne
- Mikroerne: Der er kommet lidt flere så nu er der 12 børn. 2 er kommet
efter skoleforløbet. Der har været forældremøde hvor 10 forældre har
deltaget. Der var tilberedt noget græskar suppe som forældremødet
blev sluttet af med.
- Minierne: der er 8 minier og 3 unge leder til at hjælpe. Det ville være
skønt med lidt flere unger.
- Juniorerne: der er 16, der var 10 der fik båltænder mærket sidste gang.
Kun to har ikke fået det. De går i gang med Trangia champ mærket,
hvilket plejer at være en succes.
- Troppen: der er ca. 20 og 4 patruljer. Der er nu 4 trops assistenter
hvilket er rart for Mette og John. De er meget optaget af mærker og især
dem der handler om vildmarks liv og mad. Det er nogle søde børn, som
er gode til at tage ansvar for fællesskabet, og gerne giver en hånd med
omkring de små.
- Klan: Klanen holder pause lige nu, dem der har lyst, giver en hånd med
ved troppen.

4: Nyt fra div. Udvalg. (Her under markedet og evaluering af gruppeturen)
- Oprykningsturen: Det fungerede rigtig godt og der var en god stemning
trods regnen. De nye pavilloner var gode at have med.
Der har været snak om at vi skal prøve at få involveret nogle forældre
til at hjælpe, da der var lige lidt nok.
- Parkering: Det gik ok, der er lavet en evaluering og vi har tjent ca.
51900 kr.
- Kaffe kage: Der manglede folk på vagtplanen, men under markedet
lykkedes det at få dem bemandet, men mest ved hjælp af vores egne
folk. Vaffelbagningskursus vil blive afholdt for spejderne inden næste
marked. Det er dejligt at de vil komme, vi kan ikke undvære dem.
Vi trænger til nye kaffemaskiner, så vi er på udkig efter nye, der kan det
vi har brug for. Vi vil prøve at få købt en til Jyllandsgade, så vi kan teste
modellen lidt af inden vi køber flere. Der har været snak om at få fat i et
ekstra køleskab, så flere lagkager kan komme på køl. Måske skal
vaffelbagningen og kaffebordet bytte plads. Der arbejdes på en løsning
med eventuelt en skærm.
- Gruppetur: Det var en god gruppetur, der et lavet et flot billede/
monument som kan ses i spejderhytten. Det var en lidt anderledes
planlægning, men det fungerede rigtig fint. Der blev lavet et rigtig flot
festlokale og en flot festmiddag. Processen omkring monumentet blev
vellykket, det blev en god festaften, med efterfølgende ”lejrbål”.
Spejderne havde forberedt underholdning på møderne inden.
- Pr udvalget: Thomas har lavet plakater, og der er rigeligt med flyers, så
del dem endeligt ud. Det er lykkedes at lave en aftale med biblioteket
om at vi kan hænge vores udstilling op oppe i cafeen.
- Skoleforløbet: Det gik godt. Der var 3 poster, hvilket fungerede fint. Der
var en post lidt væk fra spejderhuset, som gav lidt luft på grunden. Der
var god hjælp af nogle tropsspejdere, der kunne deltage. Der var god
stemning trods regnen og alle havde det sjovt, og der blev overskredet
nogle grænser. Skolen lagde op til at der også skulle være et forløb
næste år.
- Økonomi: Det var rart at der var budgetteres nogle penge til
markedsudvalget. Der skal snart nye plader på skuret i Jyllandsgade, så
Torben undersøger prisen. Der blev spurgt om det var muligt at
budgetteres med nogle penge til en sommerlejr.
Der er spurgt fra et hold forældre på leje af bakkehytten. Der er sådan
at bestyrelsen og lederne kan låne den til 100 kr. pr dag + forbrug, og
forældre kan nu låne den til almindelig udlejningspris.

- Gruppeplejen: Der afholdes julefrokost d. 7. december. Der kommer en
invitation ud på mail.
5: Sommerlejre 2020
- På ledermødet blev det vendt og der arbejdes på at junior og trop gerne
vil til udlandet, nærmere Norge. Der har været snak om Bergen, men
der er ikke bestemt nærmere endnu.
Der meldes en dato ud for sommerlejrene umiddelbart efter jul.
Mikro-Mini arbejder på at ligge deres sommerlejr før skolernes
sommerferie som de plejer.
6: Evt.
- Hvad gør vi ved en ny kasser i februar?
Med venlig hilsen
Lisbeth Thastum

