
Møde 19/3 2020 

Deltagere: Martin, Laura, Nicolai, Lone, Jakob, Naja, Morten, Torsten, Steffen, David, Emil. 

Referent: Emil 

Nyt fra formand 

- Dorthe skrev om mentorordning om familier. 

- Det printer vi ud og hænger i hytten. 

Nyt fra GL 

- Udvklingsmøde gik ok. 

- Gruppetur er næste år i stedet. 

- Active living. 

o Fortsat en kontakt. 

Grupperådsmøde 

- Gik planmæssigt 

- Fik valgt dem vi skulle 

- 8-10 på græsplænehold – godt 

- Godt at grene fortalte, hvad de lavede 

o Bedre end skriftlige. Mundtlige er bedre. 

o Sendt til ledermøde. 

- Regnskab – Nuværende underskrifter mangler. 

- Referat – Det mangler vi. 

- Frister bliver forlænget. 

Økonomi 

- Det går fint 

- 10.000 kr. donation 

- Køkken 

o Prisen bliver lavere, da kommunen betale mere. 

o Er afsluttet i forhold til kommunen. 

Irlandstur 

- 5 ledere afsted 

- 22 tilmeldte i alt 

- Der er købt flybilletter – bekræftet – ikke betalt 

- Datoer er fastlagte. 

- Sidste del af prisen opkræves i slut april. 

Tinderbox 

- Rimelig opbakning – 12 tilmeldte ud af 15. 

- Skriv måske på Facebook 

o Send forbi Nanna/Ida 

o Skriv til forældre 

 



Redens aften 

- Informationsseddel skal opdateres. 

- Røgalarmer er vigtige. Fix de gamle. 

- Lodseddelsalg er d. 19. april, så der kommer nok ikke så mange d. 20. april – skal datoen 

ændres?  

o Datoer er svære at forholde sig til i øjeblikket. 

- Banner ved vejen skal ordnes (eller pilles ned). 

- Grundrens på nogle vægge. Køkken/Badeværelse. 

- Evt. mal i badeværelset 

- Hegn til huggeblok? 

o Måske 

- Går en tur samlet, når vi må mødes igen. 

- Tørrestativ til badeværelse 

Lodsedler 

- De (DDS) arbejder på at forlænge salget. Slutdatoen er ikke udskudt endnu. 

- Lodsedlerne er købt. 

- Emil står for lodseddelsag. Skal finde en assistent – måske Alexander Stein, da vi har gjort 

det sammen tidligere. 

- Mødes og lave kalender, når vi må. 

- Mobilepay 

o QR-kode med modtager-nummer og fast emnefelt. 

▪ Variabelt beløb, så der kan sælges mere end én af gangen. 

- I udgangspunktet: 19. april. 

- Kl. 10 – 13. Pølser og øl bagefter. 

Covid-19 

- Planlæg efter, at alt bliver godt igen efter d. 27. marts. 

- Starter op igen, når myndighederne siger, vi må. 

- Holder kontakt i takt med situationen. 

- Evt. melde ud, at vi følger lokale skolers anvisninger. 

Internet i Reden 

- Det er noget lort. 

- Bedre grej, måske. 

- Det skal undersøges nærmere. 

- Torsten påtager sig ansvaret. 

- Computerhjørnet i klanlokalet er ved at blive afviklet af Uffe. 

PR-strategi. 

- De vil ikke have skeamaer/kalendre. 

- Ledere skal kigge på det. 

- Tage det til næste møde. 

- Flyers til Odense Havnekulturfestival. 

- Brug FB til at vise, at vi laver noget fedt. 

- Systematisk om, hvad vi skriver på FB. 

- Kigger på Flyers, når Reden åbner. 



o Lone, Naja. 

Bordet rundt 

- Laura 

o 1. punkt 

▪ Ønske om støjmur 

▪ Evt. et udvalg 

o 2. punkt 

▪ Affaldssortering 

▪ Maja og Laura har købt spande. 

Brænde 

- Trailer skal tømmes, før brænde kan hentes- 

- Troppen melder sig frivilligt. 

Evt. 

- Dato for næste møde: 4. maj 2020 19.30 

- Nye kan få nøglebrikker til hytten. 

 


