Møde 12/8 2020
Afbud fra: Laura, Torsten.
Referent: Emil.

Referat fra sidst godkendt.
Nyt fra formand:
•

Indkaldelse til divisionsrådsmødet er kommet.
o Deltagere skal huske at tage et gruppebillede til facebook.

Nyt fra GL:
•
•

•
•

Familiespejd mangler ledere.
Update fra Laura per mail:
o Status på antal i grenen efter oprykning:
▪ Gnister: 12 (6 helt nye + 4 familiespejd)
▪ flammer: 15
▪ Junior: 4
▪ Trop: 7 nye ( 6 gamle, der måske rykker op, eller skal på efterskole)
▪ Klan: en milliard
o Set fra gruppelederens briller skal der ligges en storindsats for at få nye spejere og
fastholde dem i de mindste grene, så det ikke når at tynde så meget ud inden
juniorgrenen. Det er svært at rekrutere juniorspejdere udefra, men man kunne godt
overveje at tænke dem ind i en PR-strategi.
o Ligeledes har vi fokus på at fastholde den store gruppe af juniore der nu bliver
tropsspejdere. Det er en sej gruppe der har holdt sammen længe og vi har fokus på
at de skal fastholdes og få nye udfordringer. Trop- og klanledelse er i dialog om hvad
der skal ske med de nuværende tropsspejdere (om de er klar på oprykning eller
ønsker at blive et år i troppen).
o Cornaerfaringer fra lederne:

Det har været svært for nogen at overholde reglerne. Spejder har få nogen
føltes lidt som et frirum. Nu når skolerne slækker på reglerne kan det blive en
større udfordring fortsat at overholde afstandskrav til spejder.
Evt. større poster op på hytten, så man bliver mindet om det. Spritdispenser
fast udenfor? Lederne er afklarede med at hytten stadig ikke benyttes
Afstemning omkring lederkræfter til SFO-dage.
Lederdag d. 3. oktober, hvor bestyrelse er velkommen.

Økonomi
•
•
•

Vi fik for meget støtte fra kommunen sidste år.
o Det skal rettes in til næste år.
Penge fra Irlandsturen er betalt tilbage.
o Der er tre ledere, der ikke har svaret.
Generelt færre udgifter i foråret.
o Manglende arrangementer.

•
•

•

Årets budget afhænger meget af efteråret.
o Kan vi lave juletur og andre arrangementer?
Niels mail angående klan-sommerlejr.
o Klanen har haft overskud på turen.
o Niels har spurgt, om klanen kan få overskuddet tilbage.
o Svar: Grupper dækker både over- og underskud. Så overskuddet bliver ikke
refunderet til klanspejderne.
o Det er en principsag.
Kan person, der lægger ud på sommerlejr få forskud inden turen i stedet for at fa penge
efter.
o Det kan være svært for lederne – mange penge at lægge ud.
o Vi har tidligere haft dårlige erfaringer.
o Vi kan overveje det i fremtiden.

Børneattester
•

Uden for referat.

Covid-10
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Nye retningslinjer fra DUF (Dansk Ungdoms- og Fællesråd).
Helst udenfor.
Hvis indenfor: Velventileret.
DDS:
o 500 personer til oprykning og gruppeture.
o Må samles op til 100 personer.
o Indendørs:
▪ Malertape i gange for at vise, hvor lang 1 meter er.
▪ 4 m2 gulvareal per person.
Forældre skal være udenfor og hente og aflevere.
Forskellige grene får forskellige lokaler.
Møder indenfor:
o Hold det stil ét lokale.
o Sprit af efter hvert møde.
o Start først indendørs møder til 1. oktober.
Reden skal måles op for antal personer per rum - gøres til Redens aften.
Papirhåndklæder på toiletter – Lone køber det og sprit.

Redens aften
•
•
•
•
•
•

Det vurderes, at det kan afvikles.
Lodsedler sælges samme dag.
17 potentielle forældre-par.
Tidspunkt: kl. 15-17 d. 13/9 2020.
Steffen skriver til Laura angående kaffe/kage.
Lister over indhold af køkkenskabe.

Lodseddelsalg
•

Martin har alle lodsedlers derhjemme.

•
•
•

Emil står for det.
Hvordan informerer vi spejderne om, at det skal komme?
Lone laver udkast og sender det til en spejder. Martin sender hende en af de tidligere mails
som inspiration.

PR og flyers til børnehaver
•
•
•

•

700 flyers er lavet til børnehaver.
Lone pakker. Hun skriver til bestyrelsen, hvis hun mangler hjælp.
PR:
o Lone har lavet en Facebook-plan.
o Vi skal gøre mere opmærksomme på os selv.
o To opslag om ugen op til start.
o Hvad med juniorer? Måske aftaler med ungdomsklubber
▪ Tag-en-ven-med-aktiviteter.
Tag ud til SFO’er for at skaffe medlemmer.
o 31. august og 1. september.
o Diplom med information på bagsiden.
o Laura planlægger det og kontakter SFO’er.

Bordet rundt
•

•

Nicolai:
o IKEA-fjernbetjeningen til det nye køkkenlys sidder lidt træls henne ved døren, da den
nogle gange ikke tænder lyset. Det fixer han med leder Søren Freisleben.
Martin:
o SAS har slået en streg over købet af flybilletter.

Evt.
•
•

Lone spørger ledere om ting fra sommerlejre og møder til PR.
Hvornår må Reden lejes/lånes ud igen?
o I hvert fald ikke før, vi selv må bruge indendørs-arealerne.
o 1. oktober.

Næste møde: 30. september 2020 20:00 – 22:00.

