Referat bestryelssesmøde 7.august 2019
Tilstede: Robert, Steffen, David, Lone, Anne-Sophie, Martin, Niels (referant), Emil
Laura som nyvalgt gruppeleder overtager Lines plads som leder i bestyrelsen fremover
Naja indtræder som suppleant for Ida
Referatet fra forrige møde godkendt
Vi opdaterer maillisten til bestyrelsen

PR-materiale blev uddelt til uddeling på skoler og børnehaver som følger
Rosengårdsskolen: Anne-Sophie
Holufpile skole: Martin
Giersings: Robert
Odense Friskole: David
Vestreskole: Robert
Ejerlykke: Niels
Hunderup: David

Økonomien blev gennemgået af David
-

Lidt højere aktivitetstilskud i år

-

Lidt lavere kontingent indtægt i år som følge af færre spejdere

-

Vi har tjent 5000kr fra lodseddelsalg

-

Vi har tjent 8000kr fra tinderbox

-

Vi får penge fra Ed Sheeran koncerterne senere

-

Vi kommer formentligt til at gå over budget på kurser, vi finder pengene andet steds

-

Vi har foreløbigt et overskud, men når formentligt et underskud i slutningen af året.

Intet nyt fra formanden

Nyt fra GL
-

Vi har ledere i næsten alle grene

-

Alle grene på sommerlejr eller MUS-lejr

Redensaften den 26.august som tidligere besluttet
Der skal ordnes Fliser, vinduer, hæk og græs mm.
Martin køber en hækkeklipper til gruppen
Lone står for forplejning
Emil laver nyhed inde på hjemmesiden
Vi skal sørge for at redens skilt ud til vejen stadig er synligt pga. hækken

Vi får dato fra SDE om hvornår de laver det nye køkken i løbet af august.

Evaluering fra Tinderbox
-

Der deltog 17 hjælpere, der var en smule frafald

-

Vi reducerer det antal frivillige vi vælger at melde til næste år

-

Arbejdsopgaven var god og vi vil forsøge at få den igen næste år

Eventuelt
Niels overtager rollen som kasser i CCMR
Naja skriver ud til ledere og klan om der er interesse for et førstehjæpskursus, Martin skriver til
Karin fra divisionen om de vil udbyde det
Vi anskaffer et bilka kort som kan ligge hos kasseren, så man kan undgå de store udlæg.
Næste møde 1.oktober kl. 19:30
Julefrokost med gruppen i forbindelse med juleturen den 22.november

