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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 27/10/2022 kl. 19.00 
Referent: Thomas Kjeldsen 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat godkendt. 
 

2) Nyt fra gruppelederne og formand 
Orientering om underskrevet aftale/ansøgning med kommunen. 
En børnehave har fået lov til at låne hytten om tirsdagen i dagtimerne. 
Vendelbo Jamborette 2024: Uforpligtende møde for alle interesserede d. 23. 
november kl. 19 i Sindal Gruppes hytte, Odinsvej 75 i Sindal. 
 

3) Nyt fra afdelingerne 
Mikroerne: 
12 mikroer, som er meget stabile. Har haft ”Jord til bord”-forløb, hvor de bl.a. 
havde Christian på besøg med fasan m.m. 
 
Minierne: 
11 minier, som også er stabile. En lille, nem flok i forhold til sidste år. Har taget 
Raftebygger-mærke og er i gang med Nørd-mærke, hvor forsøgene desværre 
ikke fungerer optimalt, men de finder på andre forsøg i stedet. Forældremøde 
den 22. november. 
 
Juniorerne: 
Ca. 25 juniorer – to-tre på vej ud. Udfordringer med uro på møderne, der 
ødelægger det for de andre. Mange andenårs er stoppet. Juletur ved 
Bakkehytten sidst i november. Der er også små succeser – flere af dem. Mette 
kommer på besøg næste uge for at hjælpe med udfordringerne. En løsning kan 
måske være at oprykke nogle til troppen tidligere for at holde på dem, der ellers 
ville falde fra. Lederne bør række ud til forældrene med løsningsforslag inden 
næste møde. 
 
Troppen: 
15-16 spejdere, som er gode. Har været på Adventuretur med en lille flok (som for 
vild). Tre spejdere har været på PLan-kursus. Gallatur i januar, tropstur i april og 
sommerlejr i uge 27. Har planer om at holde møde eller måske tur med DGP. 
 
Klan: 
Fire spejdere. Møde første torsdag i måneden. 
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4) Nyt fra div. udvalg 
Oprykningstur: Oprykningsturen veloverstået. Dog manglede ting, så der skal 
laves en huskeliste til næste år. Tak til Lisbeth for at komme med tingene. 
Gruppepleje: Julefrokost 3. december. 
Hytteudvalg: Brandsyn i Bakkehytten: Skilte sættes op, og der skal laves 
egenkontrol af røgalarm og brandtryk. 
Renovere Det Gamle Rum: Der er sket en masse. Det ser godt ud. De fleste ting 
er bevaret, og skabet og væggen er opgraderet. Bibliotek er organiseret. Vi har 
meget plads rundtomkring, hvis vi bruger det fornuftigt. Standerholder og lys 
laves senere, men det meste er færdigt. 
Gruppepleje: Har sørget for kold sodavand og is til mødet. Stor opbakning til 
den indsats. 
PR-Kommunikation: Arbejder videre med ”Giv en hånd”-kampagnen, som vi 
snakkede om på ledermødet. Har revideret ”Lån af hytten…”-sedlen og lavet en 
version til troppen, som beskriver krav til rengøring m.m. 
P-vagt: Resultatet blev 67.000 kr., det anden højeste beløb nogensinde. 
Kaffe-kage-telt: Resultat på 26.675 kr. i fortjeneste (25.100 sidste år). Omsætning 
på 93.675 kr. (111.000 sidste år). Det er hårdt op til marked, men Lisbeth synes, det 
er det værd, så hun er med igen næste år. Det er vi glade for :-) 
Telt op og ned: Det kører bare i olie, både op og ned. 
Gruppetur: Rigtig god gruppetur. Evaluering blev lavet søndag på turen. 
 

5) Plan for fremtiden (kurser, ture m.m.) 
Uddannelsesmarked (KLE23): Foregår på Stevninghus ved Åbenrå den 28.-30. 
april, hvor man kan vælge op til seks kursusmoduler indenfor forskellige emner. 
dds.dk/arrangement/klan-lederevent-med-uddannelsesmarked-forar 
 
Kommende datoer: 
11.-13. november: Korpsrådsmøde 
3. december: Julefrokost 
12. januar: Bestyrelsesmøde 
12. februar: Grupperådsmøde 
 

6) Evt. 
Vi har tilsyneladende ved en fejl modtaget en ny, mindre affaldscontainer, men 
vi skal fortsat bruge den gamle, store. 
Der er indkøbt refleksveste, som vi vil lave logo til. 
Der skal tjekkes op på rengøringen og vores aftale med firmaet. 


