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Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 15/8/2022 kl. 19.00 
Referent: Thomas Kjeldsen 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat godkendt. 
 

2) Nyt fra gruppelederne og formand 
Orientering fra lederaften: Der blev snakket om forberedelse til oprykningstur 
(se under udvalg). Også snak om ambitioner, og hvordan vi prioriterer vores tid. 
 
Kommende datoer: 
21. august: Oprykningstur 
30. august: Telt op 
1. august: Telt op, parkeringsplads 
2.-6. august: Marked, P-vagter, telt ned 
19. september: Ledermøde 
7.-9. oktober: Gruppetur 
27. oktober: Bestyrelsesmøde – flyttet fra mandag til torsdag 
3. december: Julefrokost 
12. januar: Bestyrelsesmøde – flyttet fra mandag til torsdag 
 

3) Nyt fra afdelingerne 
Mikroerne: 
Kun enkelte nye. Okay, da leder har pause. 
 
Minierne: 
Mange rykker op. 
 
Juniorerne: 
Tre rykker op til trop. 8-9 gamle tilbage. 
 
Troppen: 
Har været på Spejdernes Lejr 2022 – god oplevelse. Da Jeppe og Christopher er 
stoppet, er vi heldige at have fået Dorrit op til os. Vi ser frem til et godt år, hvor 
både vi ledere og spejderne vil på flere ture. 
 
Klan: 
Stille og roligt. Fem medlemmer, deraf tre stabile. Glæder sig til at tage imod 
Hector på oprykningsturen, selvom han skal på efterskole. 
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4) Nyt fra div. udvalg 
Oprykningstur: Temaet er, at deltagerne skal overleve på en “Øde Ø”, inspireret 
af DDS-mærket af samme navn, hvilket deltagerne får. Posterne blev fordelt på 
ledermødet. Forældre tager kage med. Lisbeth kommer med kaffe og te. 
Udvalget pakker i morgen. 
P-vagt: Som sædvanligt søndag 8-20 + mandag, denne gang 11-17. Sidste år var 
vi for få – især søndag 12-16 og især juniorer, der ikke fik lov hjemmefra. Vi skal 
have flere i år, så vi også har tid til at holde pause. Det må kunne lade sig gøre 
med ledere og så mange juniorer og tropsspejdere. Vi vil prøve at forklare 
forældrene, hvad opgaven går ud på. 
Kaffe-kage-telt + Telt op og ned: Mangler som sædvanligt kager og folk til 
vagter og denne gang også til opsætning af telt. Priser er sat op, og nye skilte vil 
blive lavet. Der er kommet godt styr på de grå kasser. 
Renovere Det Gamle Rum: Ligger stille, til Marked er overstået. 
Hytteudvalg: Bålhytten er oppe igen. Det ser godt ud, og det er dejligt at kunne 
bruge den igen. Der er ikke så meget gang i udlejningen af Bakkehytten. Nu 
hvor der ikke ligger byggematerialer, kan robotplæneklipperen forhåbentlig 
komme til at køre igen. 
Gruppetur: Et tema er valgt, og planlægningen fortsætter i næste uge. 
Gruppepleje: Har sørget for kold sodavand og is til mødet. Stor opbakning til 
den indsats. 
PR-Kommunikation: Revidering af velkomst-seddel tages op på et senere 
tidspunkt. Det kunne være godt med en drejebog/skabelon for, hvordan man 
laver f.eks. opryknings- og gruppetur – vi kan tage det op i samarbejde mellem 
tur- og PR-kom-udvalg. Den nye printer volder problemer – udvalget kigger på 
evt. at lave en reklamationssag. Afdelingerne er blevet mere selvstændige, når 
det kommer til at opdatere program på hjemmesiden og lægge opslag på 
Facebook – det er udvalget glade for. 
Sommerskole: Det gik, trods udfordringer og ulykker, bedre end forventet. Har 
givet et par nye spejdere – de fleste var dog vores egne spejdere i forvejen. 
Succesen gentages som udgangspunkt ikke næste år, da vi gerne vil have 
overskud til andre ting, både privat og i spejderregi. 
Økonomi: Nogle er begyndt at lave udlæg i Medlemsservice efter oplæg. 
Thomas K kan lave en skriftlig vejledning, så flere forhåbentlig kan lære det. 
 

5) Plan for fremtiden (kurser, ture m.m.) 
Uddannelsesmarked (KLE22): Thomas K har sendt mail ud om arrangementet, 
som foregår på Fyn 23.-25. september, hvor man kan vælge op til seks 
kursusmoduler. Det passer kun for Thomas K at tage til det, men vi vil se om der 
er andre lignende arrangementer, måske i foråret. 
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Udviklingsplan: Som altid skal vi stadig forsøge at inddrage forældrene. Vi vil 
også prøve at være mere opmærksomme på relevante kurser og andre måder at 
få inspiration udefra, f.eks. Ildfluerne. 
 

6) Evt. 
Rengøring er blevet afmeldt ifm. corona – skal tilmeldes igen, især nu hvor vi 
nærmer os indesæsonen. 
Der opfordres til, at alle afdelinger planlægger forældremøder og melder 
datoerne til gruppelederne og bestyrelsesformanden så snart som muligt. 
Vi har fået ny affaldscontainer til restaffald. Vi vil undersøge muligheden for også 
at få sorteringscontainer, da det er i tråd med vores værdier og ambitioner om 
bæredygtighed. 


