
Referat bestyrelsesmøde den 17/8/2020  
Referent: Thomas Kjeldsen  

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

2: Nyt fra gruppelederne og formand 
Gruppeledere (John, Torben, Mette) 
Divisionsrådsmøde: Alice, Jesper, Mette, Gitte, Jeppe deltager 
Bevæg dig for livet: Stort initiativ, hvor kommunen vil have flere til at bevæge sig. For os ville det 
være interessant med flere sheltere, stier og toiletter i naturen. Mulighed for, at foreningerne kan 
lære af hinanden. Møde om duelighedstegn tirsdag den 25. august 17.00-18.30 på Døvlingvej 12. 
Invitation sendes ud til lederne. 

Formand (Lisbeth) 
Diana stopper som mikroleder. Vi skal derfor finde en ny leder til mikrogrenen. 
Skal vi lave nye fondsansøgninger? Idéer: Pizzaovn, telte til træer (2-3-personers) – kunne f.eks. 
bruges til ”Nat i Naturen Efterårs Edition”, kaffemaskiner til Brønderslev Marked, brændeovn og 
køkkenudstyr til Bakkehytten. Per kan skaffe nyt brugt køkken til Bakkehytten. Økonomiudvalget 
inviterer til møde om fondsansøgninger. 

3: Nyt fra afdelingerne 
Mikro 
Ikke fremmødt 

Mini 
6-7 spejdere 
2 nye starter 

Junior 
11 spejdere med på sommerlejr på Uggerby Å. God, men regnfuld, tur. Meget blæsevejr sidste dag, 
hvor bilen var ved at blive skyllet væk. Kanosejlads sætter venskaber på prøve. 

Trop 
9 spejdere og 5 ledere med på sommerlejr på Houens Odde. Havde meget – inkl. Toiletbygning – 
for os selv, da der normalt er flere hundrede spejdere. Aktiviteter på centeret med flydende 
shelter, pizzabagning og bueskydning. Tur til Kolding, hvor vi bl.a. så Koldinghus, og Lillebælt, 
hvor vi prøvede Bridgewalking. Spændende besøg til Trapholt Kunstmuseum med SENSE ME-
udstilling. Billig transport med DSB Rejsepas. 
14 spejdere med til stille og rolig opstart med pandekagebagning og leg. 
5 spejdere rykker (måske) op til klan. 

Klan Yggdrasil 
Den gamle klan er opløst, og overdrager klanlokalet til den nye klan. 



4: Nyt fra div. udvalg 
Gruppetur 
Møde på onsdag den 19. august 

Oprykning 
OL-tema 
Styr på planlægning af løbet. 
Snak i afdelingerne om, hvilke ledere der deltager. Materiale sendes ud. 

Hytte 
Patruljelokaler renoveres. 
Bakkehytten er tilbage i normal udlejning. 
Vores græsslåer stopper, men en anden overtager. 

PR/Kommunikation 
Annonce i Aktiv fritid 
Flyers skal deles ud. Spejderne kan få dem med hjem og give videre. 
Opslag på Facebook-gruppen ”9700 Brønderslev” 
Forslag om stand med aktivitet til næste ”Open by night” 

5: Kursusdag 
Flyttes til fredag den 4. september med kaffe fra 15.30 og møde fra 16.30 
Samme udgangspunkt som planlagt i februar: Bl.a. snak om flere spejdere og korpsets 
udviklingsplan og underholdende indslag 
Snak om hytteprojekter udsættes til næste år, da patruljelokalerne er vedtaget, og økonomien ikke 
er tip-top. 

6: Evt. 
Ingen punkter 


