D. 25. maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Frie Fugle d. 28. april 2014
1. Nyt siden sidst:
Fire ledere har været på kursus i weekenden. Man kunne her vælge sig på forskellige
aktiviteter. Både kursus og erfaringsudveksling. Der blev også drøftet den nye folkeskolelov
ifht. Spejderaktiviteter. Det kunne give problemer med hensyn til spejderlederne, da de jo
ofte er i arbejde eller under uddannelse, og derfor ville have svært ved at kunne deltage i
skoletiden, selvom denne bliver længere efter sommerferien.
Vi har fået ny leder hos juniorerne. Han hedder Emil, og er Klanspejder.



Gnisterne har været på tur
Juniorerne har været på tur



Klanen har været på tur

Nyt vedrørende sommerlejren. Der har været flere tilmeldte til sommerlejren end først
antaget. Der er derfor blevet regnet på, om det kunne være billigere at leje busser i stedet
for at køre i tog derned. Det blev vurderet til at være ca. 10.000 kr. billigere. Turen starter
fredag aften kl. 18.00, og vi er hjemme igen den næst-efterfølgende søndag. Derved bliver
prisen ca. 2600 kr. pr spejder. Prisen for bus og to chauffører er 55.000 kr. Restbeløbet til
turen skal spejderne betale sammen med kontingentet d. 1. juni. Tine kommer med et
forsigtigt bud til Steffen senest d. 14. maj om, hvad restbeløbet bliver til sommerlejren.
Martin og Tine forsøget at aktivere gruppeassistenterne til at byde ind med aktiviteter. De
vil tage kontakt til dem, der ikke melder tilbage, så de bliver udgiftsneutrale for gruppen.

2.

Økonomi

Vedr. lodsedler. Anne Sofie har modtaget 7000 kr. ud af 8000 kr. Det har været en succes
med den måde det har været håndteret på i år – at én –Anne Sofie har haft ansvar for at
dele lodsedler ud, og har taget ansvaret for at samle penge ind. Tine siger dog, at mange af
de yngre spejdere ikke havde nok lodsedler at sælge ud af. Anne Sofie vil næste gang starte
med at dele ud til de yngste.
Steffen gennemgår driftsregnskabet.
Vi drøfter IGEN internetforbindelsen. Steffen sætter ofte ekstra penge ind. Derfor har han
besluttet at ændre abonnementet fra 200 til 300 kr. hos Oister.
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3. Redens aften
Redens aften er i år d. 20. maj kl. 17-19. Vi gennemgår Reden både indenfor og udenfor for at
se hvor det trænger til en kærlig hånd. Tine laver ud fra det en liste over ting, der skal
gøres.
Redens Aften er ved skrivningen af dette referat afholdt med stor succes med mange
deltagende forældre.

4. Fortsættelse af PR materiale snak
Roberts kone Charlotte kan lave 750 stk. for 530 kr. De kan anvendes til Stafet for livet. De
resterende kan derefter også anvendes til andre arrangementer.
Jørgen fortæller, at han har været til et spejder arrangement, hvor han hørte fra en leder
fra 13. Odense, at de har gode erfaringer med at sende PR materiale ud allerede i april. De
delte ud til0. til 3. eller 4. klasse.
Vi aftaler at vi drøfter det på næste møde. Vi skal i det hele taget drøfte PR materialet til
næste møde…d. 10. juni. Charlotte sender et oplæg til postkortet til Tine.

Evt.
Martin har snakket med dem, der laver vores hjemmeside, om dem der indbetaler på dén skal
betale gebyr. Der efterspørges indimellem om der kan anvendes flere kort end Dankortet.
Tine forslår at der kommer et kommentarfelt, hvor man kan skrive detaljer vedr. tilmelding,
hvis man ikke har Dankort.

Skrevet af Rikke Lykke Diget
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