Møde 21/9 2020
Referent: Emil.
Referat fra sidst godkendt.

Nyt fra formand og GL’er. - kort punkt:
•

•
•
•

Kritisk: Kun 3 spejdere hos juniorer.
o Lade nogle flammer rykke op?
o Vennemøder?
o Samarbejde med andre grupper, eller måske med troppen.
19 gnister.
Covid-19: Følg lovgivning i udgangspunktet – skal vi lave yderligere udvidelser?
Irlandsturen: Vi har fået alle pengene fra SAS tilbage.

Økonomi:
•
•
•
•
•

Ansøgt DUF-kompensation igen.
Samme ansøgning sendt igen.
Vi har misset lodseddelsalget i år.
o Marting sender alle tilbage.
Pænt overskud i øjeblikket – store udgifter kommer senere på året.
Overall fornuftigt.

Ny kasserer:
•
•
•

•

Det bliver svært at finde en.
Vi må begynde at finde en allerede nu.
Skriv en beskrivelse, så det er nemt at gå til.
o Martin finder den gamle arbejdsbeskrivelse, der blev lavet ved sidste skift.
o David må gerne kigge den igennem og eventuelt rette til.
Send ud så hurtigt som muligt.

Covid-19:
•
•
•
•

•

Opmåling af Redens rum blev udført i forbindelse med bestyrelsesmødet.
Alle opholdsrum er målt op og markeret.
Sundhedsstyrelsens plakat skal op på alle døre – Lone printer dem.
Opmåling skal kommunikeres ud til lederne.
o Laura sender ud - inklusiv besked om at lederne skal rengøre borde/stole efter bruge
og at gulve skal rengøres i patruljerum/klanlokale da de ikke bliver rengjort af
rengøring.
Møder er udenfor indtil 1. oktober.

Redens aften – evaluering:
•
•
•
•

Hold fast i at have det i forbindelse med at andre spejdere er hernede.
Det gik godt.
Lyset i skuret er ikke fikset endnu.
Trailer skal på losseren.

Bordet rundt:
•

•

•

Lone:
o
o
Laura:
o
o
o
o

Sedler til familiespejd i børnehaverne gik godt.
Opfølgningsbrev til nye spejdere.

SFO på Munkebjergskolen.
Det gik fint.
Spændende at se, om vi får medlemmer på det.
Udvid evt. velkomstmail:
▪ Hvor fandt du os henne?
▪ Link til Facebook-siden.
▪ Bestyrelse vil læse igennem, og Lone vil samle inputs og justere teksten.
o Evt. ændr i velkomstfolder på hjemmesiden.
Torsten:
o Forslag: Underside på hjemmesiden med skabeloner, etc.

Dato for næste møde er i skrivende stund ikke fastlagt.

