
Referat bestyrelsesmøde d. 09-06-2021
Deltager: Laura, Martin, Torsten, Morten, Lone, Steffen og Nicolai
Afbud: Ingen
Ikke til stede: Naja, Kristine og Jakob

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
a. Referatet godkendt

2. Nyt fra formand og GL’er. - kort punkt
a. Lederdag tirsdag d. 22 juni, ved aftensmadstid
b. Divisionsrådsmøde

i. Naja er i divisionsrådet
c. Ø-haven

i. Det er vedtaget, at der skal fx laves læhegn og bålhytte m.m. for at udvide brugen 
af Ø-haven.

3. Økonomi
a. Status på overdragelse

i. Overdragelsen er snart igennem
ii. Færre sommerlejre, bestyrelsen ønsker, at der er flere ture i løbet af året

iii. Evt. større tilskud end normalt til spejdernes lejr
iv. Nyt coronapulje  Tjek op på dette.

4. Nye vedtægter i DDS
a. Der skal stemmes om det til Korps Råds Mødet 2021
b. Evt. møde med lederne for at ”bestemme” Gruppens holdning
c. Laura sender info ud

5. Kommunikation
a. Mister overblik ifm. mails
b. Evt. FB-gruppe  Laura tager initiativ til at oprette gruppen
c. Kommunikation fra leder til bestyrelse

i. Skal det gå igennem lederrepræsentanterne eller blot nærmeste 
bestyrelsesmedlem?

d. Kommunikation fra leder til forældre skal forbedres
i. Hvordan sættes nye spejdere ind i informationssystemet?

ii. Hvordan kommunikerer lederne ud til forældrene?
iii. Mail kursus… Laura

6. Covid-19
a. Udlån af Reden

i. Vi rykker som udgangspunkt udlån af Reden til efter sommerferien. Medmindre, at 
regeringen/DDS kommer med nye retningslinjer.

7. Opfølgning af Redens aften
a. Træ

i. Træer bag hytten står på kommunens grund
ii. Professionel hjælp skal tilkaldes

iii. Kommunen kontaktes i forhold til betaling, da træet står i skel. Torsten kontakter 
kommunen via ”Giv et tip”

b. Maling?



c. Ydervægge
i. Én ydervæg har det meget skidt

ii. Morten tjekker op på forsikringer
iii. Torsten indhenter tilbud, for at vi evt. kan søge tilskud i 2:1 puljen

d. Rafter
i. Er på vej! Laura + Jørgen

8. PR
a. Status på nuværende

i. Det går fint, men det kan gå bedre
b. Skal vi gøre andet?

i. Planlægge nogle FB-opslag på lokale FB-grupper
ii. Fortsætte med at give flyers til børnehaver

iii. Info-materiale til skolerne omkring spejder evt. SFO?
iv. Tag-en-ven-med-dag  Bestyrelsen laver evt. et/en skriv/flyer

9. Lodsedler
a. Søndag d.13
b. Laura har styr på det
c. Individuelle QR-koder - Martin

10. Bordet rundt
a. Hindbærbuske – familiespejder
b. Ved indmeldelse betales kvartal kontingent
c. Højtaler  alternativ til Soundboks

11. Evt.
a. Græsslåning går godt
b. Træstup?

i. Skal den saves ned eller pilles helt op
ii. Træls, når spejderne hugger i den, men ikke rydder op  udfordring for 

græsslånings-teamet
12. Dato for næste møde

a. Næste møde 10-08-2021 kl:19:30-21:30
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