Møde:

Styrelsesmøde

Dato:
11. august 2016
Sted

Vestermølle

Mødeleder

Birgitte

Deltagere:

GL: Kjeld, Jeanette, Allan Nielsen,

Tid:

19:30

Forældrevalgte: Jette Kjøge Olsen, Mads Holm–Petersen, Michael Winther
Ledere: Erik Brofelde
Unge: Emilie Vindfeldt-Bottke
Afbud:
Tina, Johanne Hardervig, Laura Sparsø
Referent:

Erik Brofelde

Punkt 1
Emne:

Valg af referent

Referat:

Erik blev foreslået og valgt

Punkt 2
Emne:

Årets gang og fordeling af årets opgaver.
Vi skal have evalueret oprydning på Sølund.

Referat:

Oprydningen efter Sølund festivalen er overstået med rimelig tilslutning.
Gruppen har modtaget tilbud om rengøring efter Smukfest som vi ikke er interesseret
i.

Juniorsommerlejren på Tydal havde problemer med de telte der var med da de havde
taget nogle nye telte som vi havde fået fra et busselskab og som viste sig at være
meget lidt tætte. Mogens måtte til Skanderborg og hente nye telte.
Der er inden sommer indkøbt to tipier som, af Spejdersport, blev anbefalet som patruljetelte. De har været sat op på et ledermøde. Det var udfordrende og lederne var ikke
specielt begejstrede. Vi har fået tilskud til 5 stk. og vi skal i løbet af efteråret finde ud
af hvordan de sidste 3 skal se ud. Der skal afregnes med kommunen senest 1. december.
Vores telte skal afprøves på oprykningsturen 2016 så vi ved hvad vi har til SL2017 til
næste år.
Punkt 3
Emne

Økonomi
Regnskab for første halvår.
Orientering om indkøb af telte med tilskud.

Referat:

Kassereren (Mads) udtaler at regnskabet ser meget sundt ud. Vores indtjening er ikke
slet så stor som vi kunne ønske os men udgifter er heller ikke så store som vi havde
regnet med. Jeg synes at bestyrelsen bør åbne lidt op for aktiviteter. Vi er nu kun
125 spejdere i gruppen. Mads foreslår bestyrelsen at der skal bruges noget mere økonomi på at gøre ledergerninger mere attraktiv. Tages med på ledermøde så vi kan finde
ud af hvad der ønskes.
Jeanette vil gerne have lov at bruge nogle penge på opbygning af vores bålplads samt
indkøb af buskrydder. Bevilget af bestyrelsen
Der kan også blive tale om indkøb af ny trailer.
Klanen bringer igen kontingent betaling på banen, de synes det er for dyrt med de få
møder de holder. Der var ikke den store opbakning fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil
hellere bruge nogle penge på at skabe fede oplevelser for klanspejderne.

Punkt 4
Emne:

Rengøring
Orientering om, hvor langt vi er nået med ansættelse af ny rengøring.

Referat:
Punkt 5

Der har været to ansøgere på vores opslag. Det er vedtaget at ansætte Emilie Bottke
og der skal udfærdiges en kontrakt. Birgitte sørger for det bliver gjort.

Emne:

Spejdernes lejr 2017
Vi skal beslutte nogle principper for spejdernes betaling, lederdeltagelse og en
overordnet økonomi.

Referat:

Lejren er i Sønderborg fra 22. juli til 30. juli.
Gruppen betaler for lederne. Der skal være en ansvarlig grenleder i hver gren. Er en
leders gren ikke på lejr overgår man som leder i en anden gren og hjælper her. Hvis
der ikke er spejdere i grenen deltager man i en anden gren. Evt. etableres et vagtskema.
Troppen og juniorgrenen deltager hel lejr. FamilieSpejd og mikro grenen deltager søndag til tirsdag. Minigrenen deltager halv lejr. Troppen og juniorgrenen har fælletransport til og fra lejren. Minigrenen deltager i fællestransport til lejren og forældre sørger
for hjemtransport. FamilieSpejd og mikrogrenen sørger selv for transport. Det overvejes at gruppen selv sørger for transport da vi så selv kan bestemme tidspunktet på
dagen.
Prisen for spejderne bliver: hel lejr kr. 1750 – halv lejr kr. 1100 – FamilieSpejd/mikro
kr. 550. Priser fastlægges når den endelige pris kommer i Infopakke 2.
Hytteleje refunderes med kr. 340 fra kommunen baseret på 2012 priser.
Gruppen har to jobbere med på SL2017 som skal betale kr. 2100 for lejren som vi
opfordres til at søge tilskud til hos gruppen. Det vedtages at Erik (GA) betales af gruppen som lederne mens Gitte betaler kr. 1750 som spejderne.

Punkt 6
Emne:

WEB-shop
Hvem skal bestyre vores web-shop for brugte uniformer mv. efter Ole T.

Referat:

Web-shop bruges til salg af brugt udstyr men bliver ikke brugt så meget. Facebook
gruppen nedlægges og effekter lægges i kælderen. Der etableres Mobilepay så man
kan betale ad den vej.

Punkt 7
Emne:

Bålplads
Orientering om projektet (incl. økonomi) og aftale arbejdsdage.

Referat:

Vi har fået bevilget kr. 5.000 til bålplads fra Gildet. Der kommer gang i det i weekenden
men der er kun 2 tilmeldte. Der bevilges en buskryder til nedbrydelse af ukrudt. Det
bliver formodentlig nødvendigt med maskiner til hjælp. Der kommer formodentlig en
regning efterfølgende. Budget omkring kr. 15-20.000. På et tidspunkt kan borde og
bænke blive et ønske.

Punkt 8
Emne:

Ledermødet den 10 august.
Orientering om mødet med Joan (konsulent) den 10 august og afledte opgaver
for bestyrelsen.

Referat:

Tingdalhytten. Hjælp søges til fjernelse af rester fra gl bro. Koordineres med Allan i
samarbejde med bestyrelsen (Jette og Birgit tovholdere). Det vil være godt hvis det kan
gøres når man kan komme tæt på med en traktor. Oplagt emne til forældrehjælp. Vi
skal til at passe på Allan.
Vi startede kl. 18:00 med spisning og der var to punkter på mødet: leder rekruttering
og gruppetur. Orientering om Joans projekt ”ny leder”. Vi fik nogle værktøjer til brug
ved kontakt i vores netværk. Der bliver i forbindelse med gruppeturen inviteret til kaffe
for forældre med orientering om ledersituationen og 1. orientering om SL 2017. Vores
helt store udfordring er at vi mangler en juniorleder.

Punkt 9
Emne:

Næste møde / kaffe

Referat

13 oktober.

Punkt 10
Emne:
Referat

