
Referat 01/10/19 

Tilstede: Robert, Lone, David, Steffen, Martin, Anne-Sophie, Niels (referant) og Naja 

Referat fra sidste møde godkendt 

Nyt fra formand og GL 

- Tilbud om kurser hos kommunen  

-  Naturvidenskabsfestival var en succes med mange deltagere 

 - Vi fik dog ikke bevilliget penge til nyt grej i år.  

- Deltager i Munkebjerg festdag, og støtter op om projekt for at få en bålhytte til skoven 

Evaluering af Redensaften 

- Vi fik løst næsten alle opgaver.  

- Få forældre deltog da der ikke var fællesmøde samtidigt 

  - Ønske om at holde fællesmøde samtidigt næste år i augugst/september 

- manglede nogen ukrudt redskaber  

- Klanen fylder traileren med haveaffald igen, Robert kører den væk derefter.  

Status på køkkenprojekt.  

- Vi har manglet nogen smådele så arbejdet er gået i stå.  

 -Steffen har købt dem ind 

 - Tømmerne går i gang med arbejdet igen når de er færdige med deres anden opgave  

- Når tømrerne er færdige, bliver der lavet VVS og gulv.  

- Vi venter med at fylde skabene til håndværkerne er helt færdige. Der bliver spurgt ud om nogen 

ledere/bestyrelse vil gøre det.  

- Vi skal have indkøbt bagplade til komfuret og inddelinger til skufferne  

PR- strategi 

- Næsten halvdelen af skolerne siger nej til vores pr materiale  



- Mindre medlems tilgang i år end sidste år 

- Vi arbejder med andre former for PR fremad 

 - Aktivitet på skolerne eller i SFO 

 - Sov ude dag 

 - Facebook reklamer og/eller åbent hus-arrangementer 

Udlandstur til Irland 

- i udgangspunktet uge 30, vi kigger på at rykke det for at det passer forældrene bedre 

- undersøger mulighed for at tjene penge til det 

- Udgangspunkt pris ca. 2500kr pr person.  

- kigger på at holde infomøde allerede til november 

Økonomi og Budget 

- Økonomien blev gennemgået og det ser fint ud 

- David laver udtræk af udgifter som vi kan bruge til at lægge budget næste gang.  

- vi kigger på at lave tilskud til sommerlejren  

Julefrokost 22-23 november 

- Martin laver indbydelse til julefrokost og fordeler opgaver  

- Lone køber drikkevarer 

Eventuelt og bordet rundt 

- vi skal reklamere mere for salget af T-shirts hvis vi skal have dem solgt 

 - Lone koordinerer og laver materiale  

- Niels laver udkast til mulig opdatering af vedtægterne til næste møde 

Næste møde onsdag 8.januar kl. 19:30 

Grupperådsmøde 18.februrar  


