Referat af bestyrelsesmøde i Reden d. 9.marts 2015
Til stede: Robert, Steffen, Jørgen, Alexander, Ninna, Jesper, Pernille og Rikke
Afbud: Martin, Tine (til møde i divisionen vedr. sommerlejr) og Niels

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlem og suppleant.
Præsentationsrunde bordet rundt.

2. Nyt fra formand og GL’ere
Nyt fra formanden:




Der har været en henvendelse fra nogle studerende vedr. rekruttering af nye medlemmer. Robert
sender den videre til Tine og Martin, som kan sende den ud til lederne.
Der har været en henvendelse fra Det Danske Spejderkorps vedr. divisionens fremtidige rolle.
Robert sende også denne henvendelse videre til Martin og Tine.
Henvendelse fra Klubliv Danmark vedr. støtte igennem klubliv DK. Det skal fungere således at
foreningen tilknyttes Klubliv, hvorved foreningen støttes med et mindre beløb hver gang
købekortet anvendes. Robert og Tine har drøftet Klubliv Danmark, det kan være en idé at droppe
det for nuværende, nu når vi Tinderbox og andet i støbeskeen.

3. Bordet rundt
Nyt fra gruppelederne….Jørgen fortæller nyt fra lederne; Det går godt med gruppen hvad angår antal
spejdere, bortset fra juniorgrene, hvor der lige pt. kun er 6 spejdere.
Alle grenene tager på divisionens sommerlejr til Thurøbund, bortset fra Klanen, der tager afsted på et
senere tidspunkt, da der er mange lederne i klanen, og de også gerne vil på sommerlejr uden at have
lederfunktionen.
D. 18. april er der planlagt lederhyggedag i Reden, hvor der vil blive ryddet op og sorteret ud. Dagen slutter
med god mad og hygge ;-)
Lodseddeldagen, der var planlagt til d. 8. marts blev aflyst pga. for lidt tilmeldte – måske for sen udmelding.
Derfor skal lodsedlerne sælges som de plejer…af hver enkel spejder.
Jørgen fortæller, at der er 3 gnistspejdere, der er stoppet af forskellige årsager.
Der 16 spejdere i Troppen. Det går godt, de er selvstændige patruljer. Vi drøfter hvordan vi sikrer, at det
fungerer med det store aldersspænd (7. klasse til 1.g alderen). Der opleves et stort frafald i denne gren,
især i de første måneder efter oprykningen i august.
Vi vil tage dette emne op på et senere bestyrelsesmøde, hvor Martin og Tine også deltager.
Vi drøfter om PR-materialet kan være med til at ”skaffe” flere medlemmer i junior grenen.
De unge i bestyrelsen – Alexander, Ninna og Niels fortæller, at de har det godt i Klanen, at de bliver flere og
flere, der er omkring 23 i grenen. Som tidligere nævnt, tager Klanen senere på sommerlejr end de øvrige

4. Evaluering af grupperådsmødet
Ganske kort var vi tilfredse med mødet, god deltagelse. Pernille roser for afholdelsen af grupperådsmødet,
god struktur. Jesper foreslår, om det måske skal ligge på et andet tidspunkt, så der er flere Gnist forældre,
der har mulighed for at deltage. Vi drøfter om det ville være en idé med noget mad pga. tidspunktet. Det
må vi drøfte videre før næste grupperådsmøde.

5. Regnskab
Steffen gennemgår det udsendte regnskab. Ikke yderligere kommentarer. Steffen spørger til om der er et
aftalt budget når der er kollektivuger, vi snakker om forskellige beløb….dette drøfter vi også til næste møde

6. Ansøgning om midler af BP fonden
Baden Powell fonden har ansøgningsfrist d. 31. marts. De støtter bl.a. til blivende materiel til
spejderaktiviteter. Jørgen forslår at det kunne være til Go Pro kameraer. Det bliver taget op til næste
ledermøde. Jørgen tager ansvar for dette.
Jesper og Jørgen vil gerne gøre mere ud af at søge fonde. Jørgen finder ud af hvad der findes af kurser om
fondsøgning i kommunen og i korpset.

7. Afklaring af lodseddelsalg
Gnister, Flammer og Juniorer får hver ti lodsedler, der skal være solgt inden d. 14. april, der skal pengene
afleveres til de respektive ledere.

8. PR-event/materiale
I år vil vi udlevere PR-materiale til Munkebjergskolen, Ejerslykkeskolen, Rosengårdskolen, Holluf Pile Skole,
Giersing Realskole, Sct. Albani Skole og Odense Friskole. Materialet ryger i trykken i næste uge. Vi kan dele
ud inden påske, eller lige efter.

9. Tinderbox
Vi afventer at få at vide hvilken opgave vi skal have. Lige nu har vi omkring 15 deltagere.

10.

Evt.

Kommende møde: Onsdag d. 8. april kl. 19-21
Redens Dag d. 5. maj 17-20.
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