
Møde 11/11 2020 

Afbud fra: Laura og Naja. 

Fremmødte: Nicolai, Martin, Steffen, Jacob, Torsten, Lone, David og Emil. 

Referent: Emil. 

Referat fra sidst godkendt. 

 

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

• Formand - Steffen 

o Nabohus har henvendt sig til os. 

o Vi vil fortsat bruge deres grund, men ikke have huset. 

o Vi vil i dialog med ejerne af huset, så vi potentielt fortsat kan bruge grunden. 

o Steffen har forsøgt på kontakt, men er ikke kommet helt igennem. 

• Gruppeleder – Laura 

o Store lys: 

▪ Sæt en timer på dem, så lederne ikke skal huske på at slukke dem. 

▪ Kan gå under vedligehold. 

o Jørgen har fundet 50 rafter á 30 kr. 

▪ 1.500 kr. i alt. Dem får han lov til at købe. 

o De gamle rådne rafter skal saves op og smides i brændestakken. 

Økonomi: 

• Vi har fået tilskudet fra DUF. 

• Generelt: 

o Færre indtægter. 

o Færre udgifter. 

• Får stadig overskud. 

• Mangler at betale korpstilskud. 

• 3.000 kr. mangler at blive betalt tilbage til 3 deltageres fra sommerlejren, der ikke blev til 

noget. David har forsøgt at kontakte dem, men der er ikke blevet svaret på henvendelserne. 

• Tilskud til ture i år, uden ture, betyder, vi skal betale penge tilbage til kommunen næste år. 

o Svarer til omkring 15.000 kr. 

• Vedligeholdelse. Kommunen betaler 76% af det. 

o Lys i skur er i stykker. 

o Timer på hyttens udendørslys (se tidligere punkt). 

• Lones reklameudgifter er sendt til David. 

• Hvis ledere har ønsker til grej, skal de bare have det købt. 

• Kommunen vil gerne snart have budget for 2021. 

o David og Martin kigger på det. 

• Gider ikke planlægge vilde ting til næste sommerlejr nu. Det ser lidt urealistisk ud. 

Mobilepay: 

• Forening registreret som noget indsamlingsnoget var fritaget fra diverse gebyrer, etc. 

• Det er de stoppet med nu. 



• Pr. 1. januar koster det penge at have 

o 75 øre pr. Transaktion. 

o 1.000 kr. i oprettelsesgebyr. 

• Skal bruges til: 

o Tørklæder. 

o T-shirts. 

o Lodsedler. 

o Øl og pølser. 

o Etc. 

Grupperådsmøde: 

• 23. februar 2021 kl. 18-20. 

• Ny kasserer: 

o Beskrivelse skal være simpel. 

o Ikke nogen i kikkerten lige nu. 

o Vi er nødt til at forberede os inden grupperådsmødet. 

o Steffen vil ringe rundt, hvis han får nogle navne. 

o Spørg grenlederne, om der er nogle engagerede forældre. 

o David vil gerne hjælpe den nye i gang. 

o Det er rutinearbejde. Tager bare lidt tid. 

o David retter en salgstale til. 

Covid-19: 

• Der mangler sprit og engangshåndklæder. 

o Lone køber det. 

• Klanen må kun være ti samlet, da de fleste er over 21. 

• Et lille clash kl. 19 om tirsdagen mellem gnist og trop. 

o Tropsleder Jacob snakker med gnistlederne og finder en løsning. 

Redens aften - opfølgning: 

• Der er lidt bøvl med IKEA-fjernlamperne. 

o Virker ikke. Steffen kigger på det. 

• Forløb godt. Der var omkring 12 forældre. 

• Længere liste med opgaver, hvis der kommer flere forældre næste gang. 

WiFi i Reden: 

• Torsten har fundet det, han vil bestille. 

• David og Torsten ordner det. 

• Løsning: Router med sim-kort. 4G forbindelse. 

PR: 

• Banner: 

o Blev pillet ned. 

o Nyt banner samme sted.  

o Kan ses af mange. 

o Martin kigger på det. 

• Skilt ved Lisesmindesvej for at gøre opmærksom på os. 



o Lone snakker med den bosniske forening. 

• Lone laver nogle opslag på Facebook om ny kasserer og andre ting. 

• Martin checker, om man kan få billedtilladelser ud fra Medlemsservice. 

• Lone laver en Instagramkonto til gruppen. 

• Forældre vil blive glade for at se, at spejderne laver noget til møderne. Billeder. 

• Portrætbilleder er tilladt af dem med fototilladelser. 

• Det er tilladt at tage situationsbilleder af alle. 

Bordet rundt / Evt.: 

• Gave til spejderne: 

o Merchandise til spejderne: 

▪ Kop 

▪ Spork 

▪ Buff 

▪ Etc. 

o Hvilket beløb kan vi klare, det koster? 

o Evt. trug t-shirts på lager. 

o Martin vil hellere bruge penge på godt spejderarbejde. 

o Det er lige meget, hvis gaven bare er noget crap. 

o Det skal være noget, man kan bruge. 

• Gør lederne opmærksomme på, at de skal lave nogle fede ting til møderne for pengene – de 

skal ikke gå til gaver. 

• T-shirts må gerne bruges – Laura kigger t-shirts igennem og tæller, hvor mange af de 

forskellige størrelser, der er. 

o Er der nok til alle? 

Dato for næste møde er 13. januar 2021 kl. 19.30 - 21.30. 


