Skanderborg gruppe

Bestyrelsesmøde
Dato:
Mødeleder

Deltagere:

Afbud:
Referent:

Torsdag d. 6.06.19

Tid:

19.30

Torben

Torben Hansen, Boas Eirikson, Anne Olsvig Boilesen, Johanne Krukow Hardervig, Erik Brofelde, Emilie
Bottke
Kjeld Berthold Krabsen, Andreas Dalsgaard Johansen, Jeanette Pilt Ulriksen Thomas Janik Christiansen,
Stine Braas Wonsild
Torben og Johanne

Punkt 1
Emne:

Godkendelse af dagsorden

Referat:

Ingen Bemærkninger

Punkt 2
Emne:

Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde fra 11 april 2019
•
Evaluering af sov-ude dag
Fint lille arrangement med ca 18 deltager, som var simpelt og positivt. Næste år skal vi
have nogle plakater op i god tid.
•
Hjemmeside status
Vi holdte et møde, hvor bestyrelsens og ledernes side blev opdateret. Vi skal huske at
lægge referaterne op.
•
Træklatrings kursus
Mathias har meldt sig til kurset og Allan hjælper med at lave en indkøbsliste. Hvis de er
hurtige kan vi jo søge nogle penge til det.
•
Bålplads
Bålplads er ikke gjort klar til græssåning/afretning. Afventer Kjeld til næste møde.
Boas og Torben leger med buskrydderen ved bålpladsen og raftestativet.
•
Rafter
Johanne sender mål til Andreas, som undersøger, hvor vi skal købe dem.

Skanderborg gruppe
Referat:
Punkt 3
Emne

Nyt fra GL og lederne
Ledersituationen og gruppeleder

Referat:

Der er lavet nye lederteams i Mikro, Junior og Trop for at få flere ledere i troppen.
Oprykningstur – Boás og Torben kommer søndag og sætter slackline op. De køber en slackline inden turen.

Punkt 4
Emne:

Regnskab og budget

Referat:

Traileren er totalskadet og der var ingen forsikring, der dækkede. Der er købt en ny trailer.
Forsikringsforhold til traileren tages op til næste møde.

Punkt 5
Emne:

Arbejdsdag 15/9 (Torben og Anne):

Referat:

Tingdahlhytten:
Tage Multtoilet og brændeskur ned, evt. påbegynde nybyg.
Justering af dør/tagrende.
Rengøring af hytten
Rense tagrender
5 stole fra Vester Mølle tages her ud.
Indkøbe en LED lampe med batteri til at ligge fast i hytten.
Reparér shelteren
….
Vestermølle:
Rengøring
Bålplads/Bålhytte
Byg nyt toilet til Tingdal (Skal der laves aftale med nye ejere af gård?)
Smide de blå stole ud
Johanne spørger på ledermødet, hvad vi skal have lavet på Vester Mølle
Oprydning nede og oppe.
…
Husk at lave invitation. Torben og Anne sørger for at der i starten af august bliver en sæt kryds i
kalenderen ud.

Punkt 6

Skanderborg gruppe
Emne:

Sølund 15.6 (Boas)

Referat:

Begrænset forhåndstilmelding

Punkt 7
Emne:

Næste møde 20.8 kl. 19.30
Forplejning

Referat:

Boás får en ny chance 😊

Punkt 8
Emne:
Referat:

Evt.

