
Referat bestyrelsesmøde 14/01/2020 

Tilstede: Robert Steffen Lone, David, Laura, Martin, Emil og Niels (referent) 

Referat fra sidste møde godkendt 

Nyt fra formanden 

- Der er fundet ansvarlige for Tinderbox igen, Det er Ida fra sidste år og Nanna  

Nyt fra GL 

- GL holder møde runder med grenlederne  

- GL og lederne arbejder målrettet med at få flere ledere 

Status på køkkenet 

- Vi er næsten helt færdige 

- Vi mangler stadig nogle enkelte hylder 

- Steffen får fixet at opvaskemaskinen står forkert 

- Steffen får en elektriker til at fikse strømmen til lyset over den anden vask 

- Vi køber nye måtter og on en bag plade til komfuret  

- Resten af køkkenet bliver fikset den 22/1 kl.18:30 

Udlandstur 

- Der er blevet afholdt info møde 

- Der kommer mere info på ledermødet 

- Kommer også mere info på grupperådsmødet 

- Vi budgettere med 20.000kr tilskud fra gruppen 

Økonomi 

- Regnskabet for i år går i underskud da vi ikke har fået udbetalt støtte til køkkenet endnu 

- Ellers så ender budgettet i et solidt overskud 

- Vi har fået 2500kr for at lave et arrangement ved munkebjergskolen  

Budget 

- Fastholder medlemskontingent og regner med indkomst som sidste år 



Grupperådsmøde 

- 18.februrar kl. 18-20 

- Laura sender indkaldelse ud 

- Robert laver indkaldelsen og sender den til Laura 

- Niels leverer beretning om CCMR 

- GL. præsenterer udviklingsplanen 

o Opdaterer den gamle udviklingsplan med nye tiltag og med input fra ledermødet 

- Vi spørger samme dirigent og referent som sidste år 

o Laura skriver til Jørgen og Uffe 

- Laura spørger Nanna om hun kan lave noget tekst til forældrene om udlandstur til 

grupperådsmødet  

- Robert sender invitation til divisionen 

- Lone bager en kage og tager med 

- Steffen laver en seddel hvor folk kan melde sig til at slå græs 

- Vi udskyder at overveje nye vedtægter til næste år  

På valg er: 

- Formanden, Robert genopstiller ikke 

o Steffen stiller op som formand 

o Vi spørger efter en ny forældre til at tage sig af hytten 

- Naja er på valg, og genopstiller  

- Line stopper officielt, Laura stiller op 

- Anne-Sophie stopper 

- Niels stopper 

Pr strategi 

- Vi dropper at dele materiale ud på skoler da de nægter at tage imod det 

- Vi laver en ny pr strategi, input fra næste ledermøde 

Eventuelt  

- Lone har en masse træ som vi kan overtage til spejder, Robert og David henter det 

- Steffen kigger på trailerens bremser 

- De nye softshells er kommet til dem der mangler 



- Lederne sætter en dato for næste omgang lodseddel salg 

o Martin bestiller nye lodsedler 

o Emil står for arrengementet 

 

 

 

 


