Skanderborg gruppe

Bestyrelsesmøde
Dato:

Mødeleder

Deltagere:

Afbud:

Referent:

Torsdag d. 27.04.17

Tid:

19.30

Søren

Søren Poulsen, Kjeld Berthold Krabsen, Jette Kjøge Olsen, Signe Gammeltoft-Pedersen, Boas
Eirikson, Erik Brofelde, Emilie Bottke, Laura Rahbek

Jeanette Pilt Ulriksen, Julia Buur,

Erik

__________________________________________________________________________

Punkt 1

Emne:

Valg af referent og kort præsentation af os (og ledergruppen ved GL)

Referat:

Erik valgt til referent. Præsentation af bestyrelsen.

Punkt 2
Emne:

Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde fra 2 feb 2017
link til referat:
(http://skanderborg.spejder.dk/sites/skanderborg.gruppe.dds.dk/files/Referat%20grup
pestyrelsesmøde%2002.02.17.pdf)

Referat:

Problemet med færre kursister i 2016 skyldes primært at der var færre på plan. Der blev
talt telte. Der er indkøbt 3 stk XXL fra 550 Nord. Der er samtidig besluttet at indkøbe et
stjernetelt på Spejdernes dag. Dermed er der telte nok til SL2017. Produktionsskolen
har påtaget sig at opbygge siddepladser ved bålpladsen. Vi betaler kr. 8.500,00 inkl.
materialer.
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Punkt 3

Emne

Årets gang i bestyrelsen og fordeling af opgaver
Arbejdsdag på Vestermølle 6. maj, Sølund oprydning 17. juni, Julemarked , Nytårskur
vores repræsentation ved BUS, Vestermølle, division, andre opgaver?

Referat:

Der udleveres folder om bestyrelsen og orienteres om DDS.dk og Spejder.dk. Der
orienteres om arbejdsdag på Vestermølle 6. maj, Sølund oprydning 17. juni, julemarked
(dato ændret til 9-10/12), Nytårskur, vores repræsentation ved BUS, Vestermølle,
Division.
Arbejdsdag: flyttes til efteråret. Søren og Kjeld vil være tovholder.
Sølund oprydning: Signe vil være tovholder og Kjeld sender materiale fra tidligere år.
Boas er stedfortræder for Signe på dagen.
Julemarked: Laura og Emilie er tovholder
Nytårskur: Søren og Jette er tovholdere. Forslag den 27. januar 2018.

Punkt 4

Emne:
Referat:

Regnskab og budget

Regnskabet ser fornuftigt ud i forhold til tidligere år.
Der er bevilget kr. 2000,00 til Allan i tilskud til klatreudstyr.
Der findes en klatrevæg i ungdomsklubben – kontakt Søren.

Punkt 5

Emne:

Vestermølle, orientering om vores lokaler og arealer Tingdal
hytten
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Referat:

Vi bor til leje hos kommunen på en 25 årig uopsigelig kontakt. Udendørs har vi arealet
ved rafteskur og bålplads nord for Vestermølle. Lokaler lånes ud til egne medlemmer.
Desværre er rodet ikke fjernet helt på vores bålplads, men i stedet er der nu forsøgt sat
ild til 3 af 4 store trærødder ☹. Flytter vi bare dette ned på den anden bålplads når vi
skal i gang med bålpladsen?
Indkøbt et nyt IKEA skab til lokalet nedenunder: 5150 kr.

Orientering om Tingdal hytten.
Punkt 6
Emne:

Nyt fra GL og lederne

Referat:

Vi har en lille men erfaren ledergruppe. Specielt i de mindste grene mangles ledere, så vi
kan komme af med ventelisterne for børnene. FamilieSPEJD kører stabilt men med en
meget lille gruppe, hvor vi gerne så flere familier. De ældste grene forbereder sig til
divisionsturneringerne og Indaba (påskekursus for trop)
Divisionsrådsmøde gennemført for ca. 25 hvoraf ca. ¼ var divisionsmedlemmer en kold
aften udenfor. Jeanette valgt som divisionsrepræsentant for familieSPEJD/mikro.
Divisionen har fokus på udvikling af troppen, men mangler divisionsrepræsentant i både
junior og tropsgrenen.
Spejdernes lejr: vi er i gang med at indhente tilbud fra busselskaber. Desværre ser det
ud til at vi alligevel ikke kan får vores grej kørt ned med en container, men i stedet må
bruge trailere. Er der bestyrelsesmedlemmer der kunne tænke sig en opgave i for og
efterlejren med hjælp til materiale?
Der er indhentet tilbud fra 3 busselskaber og Jørn’s busser, Galten blev valgt til at klare
transporten. Der kan være noget arbejde efter lejren og Søren kan evt. hjælpe efter
SL2017.

Punkt 7
Emne:

Næste møde – kalender for 2017

Referat:

Næste møde 15. juni ved Tingdal hytten kl. 19.00
Møde 7. september kl. 19:30 - Vestermølle
Møde 2. november kl. 19:30 - Vestermølle
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Punkt 8
Emne:
Referat:

Evt.

