REFERAT

Møde:

Bestyrelsesmøde

Dato:

15. april 2017

Sted:

Tingdalhytten,

Mødeleder

Søren Schulz Poulsen

Deltagere:

Søren Schulz Poulsen, Jette Kjøge Olsen, Signe Gammeltoft-Pedersen, Jeanette Pilt Ulriksen, Erik Brofelde.

Afbud:

Kjeld Berthold Krabsen, Emilie Bottke, Laura Rahbek.

Referent:

Erik

Tid:

Kl. 19:00

Punkt 1
Emne:

Valg af referent og godkendelse af dagsorden

Referat:

Erik blev valgt til referent. Referat fra sidste møde godkendt.

Punkt 2
Emne:

Opsamling fra sidste møde. Link til sidste mødes referat.

Referat:

Der er styr på SL2017.
Bådpladsen er ved at være på plads men der skal fyldes lidt muld på ligesom der er
ikke er sået græs. Ukrudtet på bagsiden skal holdes nede. Allan ville bruge buskryder.
Bestyrelsen (Sine) kontakter Allan for at tilbyde hjælp.

Punkt 3
Emne

Kommende opgaver

Referat:

Sølund: Der er den 13 juni tilmeldt 15 voksne og 13 børn. Boas er på som backup for
Sine.

Arbejdsdag: Arbejdsdagen, som på sidste møde blev udsat, blev på dette møde aftalt
til at skulle foregå i starten af september evt. både ved Tingdalhytten og på Vestermølle. Det bliver den 16. september kl. 09:00. Der afsluttes med lidt let traktement.
Evt. bål og pølser.
Ved besigtigelse af den forhenværende bro mener Søren at et par voksne mænd og en
trailer kan klare at få resterne fjernet.

Punkt 4
Emne:
Referat:

Nyt fra GL og lederne
FamilieSPEJD fungerer ikke efter oprykning. Ved oprykningen rykker alle op til mikro og
lederen stopper grundet arbejde. Det har vist sig svært at skaffe ny leder. På ledermødet
den 8. juni var ledernes indstilling til udfordringen at det er bedre at bruge energi på
fungerende grene end at forsøge at få FamilieSPEJD til at køre. FamilieSPEJD er dog nu
en integreret del af DDS så vi er forpligtet til at forsøge at få det op at stå. Det er bevist
fra de steder hvor det fungerer at det er fra denne gren at der kan findes nye ledere og
styrelsesmedlemmer. Det opfordres til at styrelsesmedlemmer forsøger at komme i kontakt med de grene man har børn. Det kan f.eks. gøres ved forældrekaffe når børnene
hentes fra spejdermøde.

Punkt 5
Emne:

Næste møde

Referat:

Torsdag den 7. september kl. 19:30

Punkt 6
Emne:

Evt

Referat:

Jeanette havde et underskriftark med fra kassereren. Underskriften gjaldt oplysninger
til Den Danske Bank.

