Møde:

Bestyrelsesmøde
Dato:

Torsdag d. 17.03.16

Tid:

19.30

Mødeleder Birgitte
Deltagere: GL: Jeanette og Kjeld
Forældrevalgte: Birgitte Mikkelsen, Mads Holm–Petersen, Jette Kjøge Olsen
Ledere: Tina Pedersen
Unge: Laura Vang Sparsø, Johanne Hardervig
Afbud:

Erik Brofelde, Michael Winther, Emilie Vindfeldt-Bottke, John Schneider

Referent:

Kjeld.

__________________________________________________________________________

Punkt 1
Emne:

Valg af referent

Referat:

Kjeld valgt. Mødet startede med en præsentationsrunde.

Punkt 2
Emne:
Referat:

Kommentarer til seneste bestyrelsesmøde torsdag d. 4 februar (link)
Der er to sedler med forslag på rådsmødet med flere forslag: Lotteri, loppemarked, salg
ved marked på Vestermølle, oprydning efter festivaller, salg af julekalender.
Flere af forslagene ligner det vi gør i dag, men alle forslag vil indgå i vores fremtidige overvejelser. Det er væsentlig for os, at det bliver opgaver, hvor spejderne kan yde en indsats.

Punkt 3
Emne

Referat:

Konstituering af bestyrelsen
- Formand: Birgitte
- Kasserer: Mads
- Næstformand: nødvendigt?
Vi vælger ikke en næstformand for den kommende periode.
Kjeld er gruppens repræsentant i Foreningen Vestermølle og BUS (samrådet)

Punkt 4
Emne:

Årets gang og fordeling af årets opgaver
- Arbejdsdag
- Oprydning Sølund
- Julemarked
- Nytårskur

Referat:

Arbejdsdagen den 17 april. Sofie og Allan har planlagt dagen. Michael spørges, om han vil
deltage i planlægningen (har sagt ja).
Oprydning Sølund den 11 juni. Mads og Kjeld planlægger og styrer indsatsen.
Julemarked. Skilte, indkøb og udvikle nye ideer for vores medvirken. Jette koordinerer.
Nytårskur. Jeanette og Kjeld har ansvar for eftermiddagens indhold. Birgitte, Mads og Jette
arbejder sammen om de praktiske gøremål og programmet for aftenen.
BUS repræsentantsskabsmøde den 26. april. Indbydelse sendes til hele bestyrelsen.

Punkt 5
Emne:

Økonomi

Referat:

Materialetilskud skal søges inden 1. april. Vi besluttede at søge til telte. Mads og Kjeld
aftaler ansøgning.
Rengøring. Malthe stopper ved sommerferien og det giver anledning til at tænke nyt. Lederne spørges på ledermødet den 31. marts og efterfølgende behandling i bestyrelsen.
Der laves et opslag af opgaven.

Punkt 6
Emne:
Referat:

Nyt fra GL og grenene
Lederne orienterede op arbejdet i afdelingerne.
Jeanette fortalte om et netværk i DDS for store grupper, som vi er kommet med i.

Punkt 7

Emne:

Deltagelse i Divisionsrådsmødet 14 april

Referat:

Jette er forhindret, så vi har en ledig plads med stemmeret.
Jeanette, Erik, og Laura fra bestyrelsen kan deltage

Punkt 8
Emne:

Næste møde(r) – skal vi lægge os fast på datoer for resten af året?

Referat:

Næste møde er torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.30

Punkt 9
Emne:

Eventuelt:

Referat:

Vi vil have bestyrelsen på hjemmesiden med billeder af alle. Billede sendes til Kjeld

