Bestyrelsesmøde
Den 18/6
Hytten i Jyllandsgade
1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2: Nyt fra gruppelederne og formand
Ann-Kristina fik sat i gang i en præsentationsrunde, da der var nye med tilstedet bla.
Ulrik der er startet ved minierne som leder (velkommen til ham)
Der er indkøbt to pizzaovne og der er afprøvet og de virker.
Mette referer fra divisionsrådsmødet. Alice blev valgt ind igen i divisionsrådet. Der er
sat rafter til salg fra jamboretten. God kursus dag vi fik afholdt med masser af god
energi og god arbejdes indsats
Der blev delt gaver ud til John i anledning af hans 60-års fødselsdag senere på sommer
og Gitte fik ligeledes en gave dog noget forsinket også i anledning af fødselsdag fra
gruppen.
3: Sommerskole.
30 deltager, så fuldt hus. Der god opbakning fra ledere og trop til sommerskolen. Mette
udtrykker stor tak til alle dem der har lagt stort arbejde i det og til Hanne-Grethe for at
sy tørklæder. Rigtig fint med digital tilmelding og tilbage melding. Brænde leveres af
Lisbeth først på ugen, traileren skal gerne tømmes hurtig.
4: Nyt fra afdelingerne
Mikroerne: Hulebygger i komponistskoven har været en stor succes. Mikroerne fik et
mærke til uniformen for dette forløb. Mikroerne har været på sommerlejr med minier
til Hirtshals. De var bla en tur på bunkermusset, de fleste var også en tur i fyrtårnet til
trods for at de var ved at blæse væk. De fik legemester mærket til uniformen på turen.
Lige pt. Er der 6 mikroer det vil sige to nye.
Minerne: ca. 25 spejder så det er en stor flok, der gang i den. Lidt udfordret på nogle af
spejderne lederne vil gøre en ekstra indsat for at få den aktivt med i opgaverne.
God tur med mikroerne på sommerlejr. En enkelt tog hjem fra turen. De fik telt rejser
mærket.
Juniorerne: ca. 18 spejder. Stille og rolig flok. De laver køkkenbord klar til
sommerskole. Sommerlejren foregår i wasa wasa hytten ved Svenstrup pt er der 6
tilmeldte
Trop: De har lige fået lejr og aktivitetsmærket med hjælp/guidning fra lederne. Der
bliver forklaret hvad kampen om Doris er. En patrulje konkurrence. Troppen består af
nogle rigtige god spejder der vil lave noget godt, spejder arbejde. Sommerlejr foregår i
lånte kanoer fra idrætshøjskolen med start i Manna. Turen går videre imod Aalborg,
hvor der skal overnattes i zoo i hængekøjer og derefter mod Rold skov. 9 ud af 10
spejder er tilmeldte
5: Nyt fra div. Udvalg
Oprykningen: Oprykning den 22/8 Steffen og Alice planlægger i år. Steffen foreslår at
der kan overvejes om oprykningen skal være med overnatning, man bliver enig om at
tage den snak senere, da det ikke kan nås til i år. Det bliver igen i år i Grindsted
plantage.

Hytteudvalget: ny plæneklipper er købt, den gamle kunne ikke mere: Bakkehytten vær
obs på ny kode til nøgleboksen. Dør til hytten kommer i uge 26 og varmepumperne er
klar til at blive sat op. Vi har fået varmepumperne og dørpartiet sponseret af nordlys
fonden.
Markedet: Der bliver senest den 1. jul tage en beslutning om markedet bliver til noget.
Kommunen snakker om at vil bygge på den gamle station grund vi følger udviklingen i
dette.
Gruppeture: der meldes klar.
Økonomi: Kommunen har en genstarts pulje der kan søges, vi bliver enig om ikke at
søge den. De regnskaber der er blevet lavet igen er færdige, Stor tak til Per og Jan for
det store ekstra arbejde de har lagt i det.
6: plan for fremtiden, (kursus, ture, mm.)
Gitte frem kommer med et ønske om 1. hjælps kursus. Lisbeth kontakter Per Holm for
at høre om hvad muligheder der er for det. Vi skal have opdateret vores 1. hjælps
kasse. Måske DDS er abonnent ved Falck. Gitte og Ak kigger på dette.
Steffen vil gerne på kursus ok her fra.
Thomas Kjeldsen vil gerne lav et minikursus om digital udbetaling. Skal på som punkt
til næste dagsorden til næste bestyrelsesmøde i August
8: Evt.

Med venlig hilsen Lisbeth

