Referat fra bestyrelsesmøde d. 6/3-2021 kl. 10.00 i bålhytten
1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2) Nyt fra Formanden
Tillykke til Thomas og Catharina med deres lille pige.
Vi har søgt friluftrådet om penge til 3 telte og 2 pizzaovne. Vi har fået det halve af
beløbet, og gruppen dækker det resterende beløb, så det kan indkøbes.
Vi har søgt Øster Brønderslev Sparekasses Fond om en ny brændeovn til
Bakkehytten. Vi har fået penge og gruppen har dækket resten, så den er
installeret og er taget i brug.
Møllegården er lejet til den 1.-3./10-2021 til gruppetur.
Vi skal afholde grupperådsmøde inden d. 15/4-21, og der skal findes en dato i dag.
Nyt fra Gruppeledelsen
Jesper og John har været til korpsrådsmøde online, Corona style. Der arbejdes
på et nyt mere transparent økonomisystem. Der bliver en række nedjusteringer.
Der kommer nyt materiale til udviklingsplanen. Der arbejdes på spejderlejr 2022.
Kommunens fritids-/foreningspriser er nu fundet, og man afventer afvikling af
arrangementet.
3) Åbning af gruppen efter corona
4) Nyt fra afdelingerne
Mikroerne: Møde med Mette og John om hvordan vi bliver flere, her tænkes at
bruge Facebook. Der laves en generel artikel om genåbningen til oplandsavisen
af Mette og Lisbeth. Der blev snakket om et skilt ud til vejen, så vi viser, at der
sker noget i hytten.
5) Nyt fra div. udvalg
Hytteudvalget: Der er ønske om en brændekløver til bakkehytten, vi undersøger
prisen på sådan en. Torben indkøber lagner til madrassen.
Gruppetur: Der ligger et program klar til næste tur.
Marked: Evt. nye kaffemaskiner og regulering af vores priser, samt nye skilte.
6) Grupperådsmøde
Det bliver d. 11. april kl. 10.00 i Jyllandsgade.
7) Plan for fremtiden
Kursusdagen bliver d. 5. juni og planlægges af gruppelederpatruljen og
formanden.
Divi er den 28.-30. maj.
Steffen vil gerne på skovmandskursus i maj, og det blev godkendt.
Der opfordres til at lave nogle ture, når vi er kommet i gang igen. Eventuelt også
en tur for lederne. Det skal være nogle fede ture, ”ture hvor der er noget at skrive
hjem om”.

