
Referat bestyrelsesmøde d. 10-08-2021
Deltager: Martin, Morten, Steffen, Kristine, Jakob og Nicolai
Afbud: Laura, Lone og Torsten
Ikke til stede: Naja

1. Arbejde:
a) Sætte skilte op

Det gik godt, det skal dog papnittes/skrues fast
b) Sætte banner op

Det gik godt, det skal lige strippes ordentlig fast samt hækken bagved skal evt. klippes 
på fx Redens Aften, eller før.

c) Samle bord/bænke-sæt
Der er blevet samlet 3 stk, resten samles på Redens Aften

2. Godkendelse af referat fra sidste møde:
a) Godkendt

3. Nyt fra formand og GL’er – kort punkt:
a) Formand: Intet nyt
b) GL:

1. Alle spejdere er rykket op på medlemsservice
2. Reminder om opstartsmøde sendes i dag d. 10-08-2021
3. 10.000 fra Middelfart Sparekasse bruges på bl.a. højtaler til hytten – Martin

4.  Økonomi:
a) Så småt styr på økonomien efter overdragelse
b) Fortsat massere af penge
c) Eventuelt større tillæg til Spejdernes Lejr 2022
d) Støjhegn ud mod vej ca. 125.000 kr

Eventuelt en arbejdsgruppe – Laura tager ansvar
5. Opfølgning på punkter fra sidste møde

a) Nye vedtægter fra DDS samt FB-gruppe til Bestyrrelsen rykkes til næste gang.
b) Udlån af reden er afklaret på mail, opdateres evt. løbende ifm. DDS-retningslinier
c) Træ i skel samt ydervægge rykkes til næste møde
d) Rafter er bestilt, Laura har mere info om dette.

6. Redens Aften
a) Dato: 14-09-2021 KL:17-19
b) To-do-liste

1. Ukrudt
2. Kløv brænde?
3. Hæk –> lej evt. En buskrydder
4. Skift batterier til røgalarmer (køb nogle)
5. Mal badeværelset eller ydervæggene, ikke begge dele (køb maling)

c) Lone står for hotdogs
7. PR:

a) Planlagte FB-opslag til nærmeste fremtid
b) Eventuelt betalte annoncer
c) SFO – Laura status? (Info til skoler)
d) Martin og Lone snakker om FB-opslag om bl.a. tag-en-ven-med-dag
e) Familiespejder flyers er delt ud

8. Evt.
a) 3 nye ledere til familispejder

9. Næste møde?
a) 7. Oktober 19:30 2021
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