Skanderborg gruppe

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato:
Mødeleder

Deltagere:

Torsdag d. 7.11.19

Tid:

19.30

Torben

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

Afbud:
Referent:

Punkt 1
Emne:

Godkendelse af dagsorden

Referat:
Punkt 2
Emne:

Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde fra 20.8.2019
Bålplads
Arbejdsdag mangler klinger, rafter, sikkerhedsudstyr til buskrydder og Tingdalhytten
Førstehjælp.
Lis tiltrædelse i bestyrelsen og ønsker.
Vejledning i mails.
Trappeslibning

Referat:

Bålplads
Det holdes nede. Til foråret ser vi på, om bålpladsen kan rettes til, så det er lettere at slå.
Arbejdsdag mangler klinger, rafter, sikkerhedsudstyr til buskrydder og Tingdalhytten
Der var ikke så mange tilmeldte. Kun 4 forældre + 4 spejdere + 1 spejderleder. Derfor blev der
ikke lavet så meget.
Noget af arbejdet var spildt, da der ikke på forhånd var defineret opgaverne og der var ikke nok
ledere til at løfte opgaven.
Vi er nødt til at gøre et større arbejde med at oplyse om arbejdsdagen pr. mail, facebook, flyers
osv. Ligeledes er det vigtigt at sende en ”TAK” ud til alle, og fortælle om vigtigheden af deres

Skanderborg gruppe
hjælp og indsats på arbejdsdagen.
Førstehjælp.
Vi regner med at Erik selv koordinerer at finde en dato, hvor flest mulige ledere kan deltage.
Lis tiltrædelse i bestyrelsen og ønsker.
Velkommen til Lis.
Vejledning i mails.
Kjeld har sendt en vejledning ud i at sende mails til forældregruppen.
Trappeslibning
Boas har fået et tilbud. 3.500 kr. pr. trappe. Vi får tilskud til vedligehold (65%), så det vil koste
os ca. 1.200 kr. pr. trappe. Til foråret kunne det være optimalt at få det ordnet.

Punkt 3
Emne

Nyt fra GL og lederne
Ledersituationen Junior og gruppeleder assistent mv.
Evaluering af MUS-løb, hvor anden spejder gruppe har følelsen af, at vores leder ikke har grebet tilstrækkelig ind overfor nogle hændelser forårsaget af vores børn.

Referat:

Johanne har fået hjernerystelse og Kjeld har sendt blomst med god bedring.
Lene er indlagt med sin søn. Kjeld sørger for en blomst, når de kommer hjem.
Ledersituationen: Vi har mange ledere lige nu. Vi skal se på at afklare og udvikle kompetencerne. F.eks. lære at tage ansvar, kommunikere, finde dokumenter osv.
Evaluering af MUS-løb.
En KFUM-leder henvender sig ifht. vores spejderes opførsel, og at vores leder ikke har grebet
godt nok ind. Vi har besvaret KFUM-lederne at vi tager hånd om det i gruppen.
Vi skal orientere lederne om henvendelsen på næste ledermøde i generelle vendinger. Hvis det
gentager sig, skal vi handle på det.

Punkt 4
Emne:

Regnskab og budget

Referat:

Underskud på 13.500 kr. Der kommer endnu lidt indtægter. Lokaletilskud bogføres først
når året er omme. Overordnet set ser det fornuftigt ud, og vi rammer nok budgettet.

Punkt 5
Emne:

Julemarked 7 og 8 december

Referat:

Der skal bruges hjælpere fra bestyrelsen, som vil handle ind til pandekager og starte op
lørdag og søndag. Ledere og spejdere står selv for pandekagebagningen.

Skanderborg gruppe
Stine sender folder ud omkring lederarbejdet, som kan udleveres til forældre/potentielle
ledere. Torben printer den.
Stine laver en plakat med DDS logo der kan bruges til reklame på dagen.
Punkt 6
Emne:

Sommerlejr 2020

Referat:

Der er booket plads på centerlejr Tydal – lige syd for grænsen. Det er uge 27. 27. juni – 4.
juli. Det er en fælleslejr med andre grupper.
Der arbejdes videre på det i gruppen. Kjeld undersøger hvilke ledere og forældre der er med
til planlægningen.

Punkt 7
Emne:

Nytårskur

Referat:

Lørdag d. 18/1.
Bestyrelsen sørger for frokost og aftensmad. Handle, bestille og servere det.
Andreas, Anne, Torben og evt. Boas kan hjælpe. Møde 11. december 18.30. Bestyrelsen
sørger for tilmeldinger fra bestyrelsen. Lederne sørger for tilmeldinger fra lederne (+ påhæng).
Lederne står selv for programmet fra 10-18. Herefter må bestyrelsen gerne bidrage med
noget underholdning.

Punkt 8
Emne:

Næste møde torsdag d. 23. januar 19.30
Forplejning: Anne

Referat:
Punkt 9
Emne:

Evt.

Referat:

Drøftelse af hjemmesiden: Kjeld kigger på hjemmesiden, da den på googlesøgning viser flere
muligheder.
Klatreudstyr. Torben afventer en pris. Herefter skal drøftes pris, behov og hvordan udstyret
opbevares.
Rafter: Andreas har skaffet rafter for 10 kr. + moms. Han bestiller 50 stk. á 3 meter.
Korpsrådsmøde næste weekend. Generalforsamling i DDS. Rekord stort tilmelding på over
1.000 spejdere. Ny udviklingsplan undervejs: ”Vi skaber modige børn og unge”.

