Referat fra bestyrelsesmøde d. 1/11-2021 kl. 19.00
Referent: Thomas Kjeldsen
1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat ikke modtaget.
2) Nyt fra gruppelederne og formand
Tak til Lions Club Brønderslev for donation på 10.000 kr. i forbindelse med deres
50-års jubilæum. Varmepumper og ny dør er sat op i Bakkehytten med støtte fra
Norlys Vækstpulje. Snart får vi telte sponsoreret af Friluftsrådet.
Gruppelederne har været til møde med kommunen. 12-18-årige er faldet fra
fritidsklubberne i forbindelse med corona. Kommenen vil have fokus på det og
sætte udviklingspulje af, foruden corona-genstartspuljen og Bevæg Dig For
Livet-puljen.
Kommende datoer:
12.-14. november 2021: Korpsrådsmøde. John og Jesper har stemmeret, og Mette
deltager også. Der skal vedtages nye vedtægter og vælges ny korpsledelse,
hvilket er vigtigt. Der er flere tvivlsomme ting ved de nye vedtægter, som er
mere restriktive end de nuværende. F.eks. må der maks. være 12 medlemmer i
gruppebestyrelser. Det indgår også, at gruppernes udviklingsplan skal tage
udgangspunkt i korpsets udviklingsplan. Vi har fulgt med i ‘Vedtægtspatruljens’
ændringsforslag, som vi som udgangspunkt vil støtte.
22. november 2021: Ledermøde
24. november 2021: Generalforsamling i markedsudvalget
25. november 2021: Fakkeloptog i byen (jubilæumsarrangement)
11. december 2021: Julefrokost
10. januar 2022: Bestyrelsesmøde
13. februar 2022: Grupperådsmøde. Tænk gerne over, om nogle forældre kunne
være interesserede.
3. marts 2022: Uddeling af fritidspriser (indstilling senest 12. januar)
19. marts 2022: Kursusdag
22. marts 2022: Kirken har jubilæum og spørger om vi vil deltage. Vi venter og
ser, hvad der forventes, før vi kan beslutte os.

3) Nyt fra afdelingerne
Mikroerne:
14-15 spejdere, ikke alle lige stabile.
Har afsluttet Sansemester-mærket. Har haft forældremøde 25. oktober. Er startet
på Stjernekigger-mærket. Julefrokost den 3. december med fri bar!
Minierne:
Godt 30 spejdere, begejstrede med hektisk for lederne. Ledere og hjælpeledere
kommer hver gang, men Alice stopper, fordi hun skal flytte.
Har kørt førstehjælp med spejderne inddelt i patruljer. Holder forældremøde 16.
november.
Juniorerne:
14 spejdere, god gang i den.
Er i gang med ”Trangia-champ”-mærke, hvor de bl.a. skal bage lagkagebund på
trangia.
Troppen:
Ca. 20 spejdere, ca. 15 møder op hver gang.
Vi har brugt lang tid på patruljedannelse med oprydning og patruljesærpræg.
Den 12.-14. holder vi Mini-Kolle, en mindre udgave af Kollektiv, hvor spejderne
skal bo i hytten. I denne forbindelse vil overskydende sofaer blive fjernet fra
hytten.
Holdt forældremøde 23. september med mange forældre. Snakkede bl.a. om
sommerlejr. Der er indtil videre både tilslutning til Spejdernes Lejr og egen
sommerlejr i udlandet. Det er besluttet, at troppen kan få 5.000 kr. fra gruppen
til sommerlejr, så egenbetalingen bliver ca. 2.000 kr. pr. spejder.
Klan:
5 spejdere, ca. 3 møder op hver gang.
Tager også trangia-mærke og vil gerne have opskrift på lagkagebunde. Vil lave
om på klanlokalet (med protest fra de gamle klanspejdere). Vil gerne med på
troppens sommerlejr, især SL2022.
4) Nyt fra div. udvalg
Oprykningstur: Alice flytter, så forhåbentlig vil nogle andre være med næste år.
Hytteudvalg: Der skal skaffes brænde.
Renovere Det Gamle Rum: Har holdt møde og præsenterede forslag på
ledermøde, hvor udvalget med få forbehold fik lov til at stå for renoveringerne.
Der er bl.a. planer om nye lofter og opbevaringsreol.

Stafet for Livet: Vil deltage med aktiviteter og gåhold. Skal melde tilbage inden
18. januar, så udvalget vil mødes inden. Troppen vil gerne deltage (bl.a. for kmmærkerne).
P-vagt: Vi skal have flere med i udvalget næste kursusdag, så arven kan bringes
videre.
Kaffe-kage-telt: Tre termokander er blevet væk efter marked. Forhåbentlig
dukker de op, når vi rydder op, så de ikke skal erstattes. Røremaskinen er brudt
sammen efter mange års tro tjeneste, så den skal erstattes.
Gruppetur: Møllegaarden er optaget på vores sædvanelige weekend. Lisbeth og
Mette bestiller en anden hytte, muligvis Klitten, som vi har været i før.
5) Plan for fremtiden (kurser, ture mm.)
De 10.000 kr.: Det besluttes at bruge pengene på en ny trailer og en
førstehjælpsdukke.
Førstehjælpskursus: Foredragsaften for ledere og muligvis bestyrelsen
undersøges.
Børn der udfordrer os: Flere ledere ønsker kursus, da nogle børn kan være
svære at håndtere, særligt i store grupper. DDS har et webinar ”Børn der
udfordrer os til spejder”, næste gang 25. november. Dorrits søster kan også holde
kursusaften. Ellers er kommunen interesseret i at hjælpe.
Familiespejder: Vi er åbne, hvis nogen ønsker at starte en familiespejdergren
ved os, men vi har ikke selv overskuddet til at kickstarte det.
6) Evt.
Oprydning: Troppen og tropslederne vil rydde op i hytten på deres weekendtur.

