
Referat for Bestyrelsesmøde mandag d. 27. august 
Tilstede: Steffen, Frank, Anne Sofie, Laura, Martin K. , Tine, 
Afbud: Brian, Jørgen, Troels. 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat og valg af referent. 
2. Pakning af PR materiale og uddelegering af hvem der deler ud til de 
forskellige skoler. Materialet står i hytten. 
3. Nyt fra ledelsen. 
4. økonomi. 
5. Kommende aktiviteter. Herunder planlægning af arbejdsdag. 
6. Evt. 
7. Næste møde. 
 

1) Referatet blev godkendt og Tine blev valgt som referent. 
2) Skoleskema og kalender blev pakket i klassesæt af 25stk. Omdelingen til skolerne blev 

fordelt som følger. 
Ejerslykke, 6 sæt, 1.-2. klasse, Steffen 
Hollufpile, 6 sæt, 1.-2. klasse, Steffen 
Munkebjerg, 9 sæt, 1.-3. klasse, Frank 
Hunderup, 6 sæt, 1.-3. klasse, Laura 
Rosengård, 8 sæt, 1.-2. klasse, Jørgen 
Odense Friskole, Brian, har sørget for omdeling i 2.b, idet skolen ikke tillader fri omdeling. 
Girsing, 4 sæt, 1.-2. klasse, Tine 

3) Gruppen havde en god sommerlejr på Spejdernes Lejr 2012.  
Ledersituationen: Gnisterne har nu nok ledere, idet vi har fået en ny leder, Birthe. Desuden 
vil to fædre skiftes til at komme og hjælpe. Hos juniorerne mangler der en leder til at 
hjælpe Ulrik og Kim, efter at Martin S. har fået job og i den forbindelse skal videre 
uddannes igennem aftenkurser. 
Ca. fordelingen af spejdere efter oprykning: 
Gnister: 8, desuden har 8 meldt at de gerne vil prøve at gå til spejder. 
Flammer: 13, 3 har meldt, at de gerne vil prøve at gå til spejder 
Juniorer: 10 
Trop: 31, hvoraf 3 er på efterskole 
Klanen: har fået to nye medlemmer: Ulrik og Birthe, som er ledere hos henholdsvis juniorer 
og gnister. 
Igennem en ansøgning, som Dorte har indsendt, har vi fået ca. 8500kr til at afholde et 
adventurløb i forbindelse med naturvidenskabsfestivalen. Pengene skal bruges til klatrereb, 
børne klatreseler og GPS’er. Løbet er for vores egne spejdere og børn i lokal området. 

4) Sidste års regnskab med rettet revisorpåtegnelse er afleveret til kommunen. Rettelserne 
skyldes, at kommunen ikke ville godkende udformningen af DDS’ standardformular, idet 
den ikke opfylder lovkravene. Kommunen har en masse regnskaber liggende, så der vil gå 
lidt tid iden vi får svar. Vi har dog modtaget en del af vores aktivitetstilskud, men får først 
resten sammen med lokaletilskudet, når kommunen har godkendt regnskabet. Pt har vi ca. 



40.000kr ialt på gruppens to kontier. Opkrævningen af dette kvartals kontingent er sendt 
ud. 
Steffen mangler svar fra divisionen omkring nogle penge gruppen har lagt ud. Han sender 
en ny mail til Karin, divisionens kasser. 

5) Arbejdsaften mandag d. 17. september kl. 18-20. 
Arbejdsopgaver: 
Klippe hæk 
Rydning af buskasser 
Beskæring af træer rundt om hytten 
Gennemgang af værktøj (savklinger, reperation af spader, slipning af økser) 
Rengøring af køkkenet 
Ophængning af opslagstavle 
Reperation af kostestativ 
 
Hvem sørger for hvad: 
Hækkeklipper – (Tine og Brian?) 
Grensakse – Fran og Steffen 
Materialer til reperation af kosteophæng – Steffen 
Stige(r) – Frank 
El drevet motorsav – Steffen 
Buskryder – Anne Sofie 
 
Martin kan ikke deltage i arbejdsaftenen. 

 
6) Et par praktiske spørgsmål vdr. Familieturen blev klar lagt. 
7) Næste møde: Onsdag d. 31. okt. Kl. 19-21 
 
Således opfattet af Tine 

 
 


