
Referat 23/05/2019 

Afbud fra Lone og Line 

referatet fra sidste møde blev godkendt 

Nyt fra formanden 

- Deltog i evaluering af kommunens konsulent projekt 

Redens aften 

- Er generelt gået godt, vi nåede næsten alt hvad der skulle nås 

- Få børn deltog på fællesmødet, men fin forældre opbakning  

-  Næste gang 26. august kl. 17:30 

Køkken 

- Vi har lavet aftale med gulvmanden 

- SDE tømrer lærlinge piller det gamle køkken ned efter sommerferien 

- Robert og Steffen sørger for ekstra trailere til at få kørt det gamle køkken væk 

- BP-fonden har givet 8000kr til nye hårde hvidevarer  

- Steffen sætter en dato for at få tømt køkkenet for ting  

PR-materiale 

- Vi gør som tidligere år 

- Skoleskema, kalender og familiespejdermateriale  

- Ida og Anne sender nogen billeder fra Mus-lejr til grafikeren 

- Martin taler med Morten om han har nogle billeder vi kan bruge 

- Martin, Line og Dorthe opdaterer teksten på materialet  

- Det bliver pakket til skolerne 7.august kl. 18:00 hos Robert 

Lodsedler  

- Vi har lige nu 127lodsedler tilovers, vi kan returnere op til 200 

- Vi mangler stadig at få nogen retur fra spejderne 

- Vi undersøger en bedre teknisk løsning til mobilepay til næste år 

- Vi gentager projektet næste år 



 

Tinderbox 

- Tinderbox holdet er klar  

- Vi forventer af få ca. 10.000kr for at deltage 

- Vi har fået tilbud om at hjælpe til Ed Sheeran koncerten 

- Ida undersøger om vi kan finde nok til at løse opgaven 

GDPR 

- Vi har fået databehandler aftale med korpset  

- Line og Robert skriver under 

Støj 

- Vi skriver til de ansvarlige der har lånt reden på det tidspunkt 

- Vi sørger for at skrive ud til dem der lejer hytten i fremtiden 

Økonomi 

- Budgettet blev gennemgået  

- Kasseren er inde i systemet og laver refusionerne 

T-shirts 

- Der er købt nye T-shirt  

- De bliver solgt til 100kr stk.  

- Vi giver T-shirts til ledere og bestyrelse 

Evt.  

- Klanen får 600kr til sommerlejr mærker 

  

   


