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Referat fra bestyrelsesmøde d. 30/5-2022 kl. 19.00 
Referent: Thomas Kjeldsen 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat godkendt. 
 

2) Nyt fra gruppelederne og formand 
Vi var til award show med frivillighedsprisen. Gitte var nomineret, men vandt 
ikke – til gengæld havde vi den bedste video, med bål og pandekager. Fremover 
skal vi være gode til at promovere spejder til sådanne events, evt. også andre 
spejdergrupper end vores egen. 
Vi er blevet kontaktet af nogle ukrainske spejdere, der kunne være interesserede 
i at låne hytten. Det er de velkomne til. 
Gruppelederne var til netværksmøde for spejdergrupper i kommunen. Det 
var rart at mødes i virkeligheden i stedet for til virtuelt møde. Der er snak om en 
fælles spejderdag i kommunen. 
Vi er inviteret til speed dating med skoler med henblik på at lave skoleforløb. Vi 
har ikke tidligere haft succes med at rekruttere spejdere gennem skoleforløb, så 
vi vil ikke deltage. 
Vi var til Divi og var godt repræsenteret. Det blev til flere podiepladser – se under 
de enkelte afdelinger nedenfor. 
 
Kommende datoer: 
10.-12. juni: MUS-Lejr for Mikro/Mini 
18.-19. juni: Stafet For Livet 
27.-29. juni: Sommerskole 
23.-31. juli: Spejdernes Lejr 
1.-5. august: Juniorsommerlejr 
15. august: Bestyrelsesmøde 
21. august: Oprykningstur 
30. august: Telt op 
1. august: Telt op, parkeringsplads 
2.-6. august: Marked, P-vagter, telt ned 
 

3) Nyt fra afdelingerne 
Mikroerne: 
12-13 spejdere, rimelig mødestabile, ca. en håndfuld rykker op. 
Har afsluttet Cirkusartist-mærket. Har ét møde tilbage inden MUS-sommerlejr. 
Otte med på Divi – det var en god tur. Christian var med som madfar – det var 
hyggeligt. Michelle holder pause som leder. 
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Alle fra mikro til trop syntes, det var en sjov afslutningspost. 
 
Minierne: 
29-30 spejdere, ca. 25 rykker op til junior. 
God divisionsturnering med en andenplads til løbet og førsteplads i tovtrækning. 
Kunne godt bruge en kvindelig leder. 
 
Juniorerne: 
12 spejdere. 
Fem med på Divi – tre da vi skulle hjem. Patruljen kom på afveje på vej videre fra 
madposten. 
 
Troppen: 
14-15 spejdere, rimelig mødestabile og god stemning, 1 rykker op og skal på 
efterskole. 
To patruljer med på Divi – det blev til en andenplads. 
To af de fire ledere stopper, så det kunne være fint med en ekstra leder. 
 
Klan: 
5 spejdere. Har haft tre møder den sidste halvanden måned. Har malet 
klanlokalet og flytter ind “på torsdag”. 
 

4) Nyt fra div. udvalg 
Oprykningstur: Temaet er “Øde Ø”, og planlægningsarbejdet er godt i gang. 
Gruppepleje: Tak for en god sommerfest. Der er snart lidt til kaffen. 
Hytteudvalg: Vi har haft en lille vandskade, hvor vandet til udendørshanen har 
løbet i et par dage. Vi har haft Hygge-/arbejdsdag i Bakkehytten, hvor 30 mødte 
op. Det var en god dag. 
Renovere Det Gamle Rum: Der er presset lige nu, men vi håber, det er klar til 
efter sommerferien. 
PR-Kommunikation: Vil på opfordring af Oprykningstursudvalget lave en 
seddel. Sommerskoleudvalg kigger på velkomstseddel. Der er købt ny printer. 
Fællesdrev er taget i brug – de, der har brugt det, synes, det er godt, bl.a. med 
gamle oprykningstursprogrammer. 
Stafet for Livet: Vi håber på flere deltagere… Nogle af spejderne vil gerne gå km-
mærker – ledere hjælper med at holde styr på det. 
P-vagt: Ny kontrakt med markedet – samme pris (40 kr.) men højere stadeleje 
Kaffe-kage-telt: Priser vil blive sat op igen. 
Telt op og ned: Havde optælling af inventar i påskeferien. 
Gruppetur: Skal finde dato til opstartsmøde. 
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Sommerskole: Møde på torsdag. Der er knapt så mange tilmeldt som sidste år, 
så vi vil reklamere med Facebook-opslag. 
Økonomi: Vores økonomi er stadig god, så brug gerne ekstra penge på 
relevante aktiviteter. 
 

5) Plan for fremtiden (kurser, ture mm.) 
Førstehjælpskursus og Børn der udfordrer os: Tænk over, om det er noget, vi 
vil. Tages op på ledermøde 20. juli. 
 

6) Evt. 
Intet. 


