1. Silkeborg – bestyrrelsesmøde
9. maj 2019
Referant: Katrine Lisberg
Godkendelse af referat - godkendt
Nyt fra gruppeledelsen
Ledersituationen: Gorm er kommet til mini. Gorm vil også gerne tilbage i bestyrelsen
som lederrepræsentant. Mini har fået 2-3 nye ledere. Junior er stadig ok på
lederfronten. Der skal være fokus på at der skal være drive i ledergrenen. Men det går
fint i junior. Troppen er også med på lederfronten.



Lis: De er omkring 40 nu i troppen. På sommerlejren er der mulighed for at få knyttet
nogen nye bånd og forhåbentlig lagt en ny linje.
Famillie spejd: Allan vil gerne have en leder-assistent. Det er forslået at Allan kan
trække forældrene ind til at planlægge et søndagsmøde. Katrine Lisberg melder sig
gerne som den første.

Økonomi
Der er søgt tilskud. Kloarken i hytten er blevet reparreret til en OK pris.
Nyt fra udvalgene
Mogens og Klavs skal sammen følge op på “bedsteforældre-spejd”. Er der nogen der har meldt
sig? skal vi gøre noget andet for at få skabt opmærksomhed om projektet?
Hytten på Lyngbygade skal sættes til salg igen.
Der skal være fokus på uvedkommende besøg. Mikkel skal sætte en kæde på kanoerne.
Der er problemer med dørene. Der er taget beslutning om at der købes en ny (evt brugt) dør.
Der er også problem med nøgleboksen. Hytteudvalget tager sig også af dette.

Materialeudvalget
Der er fin stand på tingene
Adm. udvalg
Lars har fået adgang til hjemmesiden. Lars laver en underside hvor bestyrelsen bliver
præsenteret. Der bliver i dds arbejdet på at få lavet inter-face bedre. Det skal være let at
melde spejderne til.
I lederens drop-box skal der også laves en folder til bestyrelsen. Dette gør Lars.

Arrangement
Hjælperfest efter RiverBoat på den anden side af sommerferien. Serverer mad og rydde af.
Derefter stå i baren. 8 timers arbejde og vi får ca. 6000kr. Vi vil gerne deltage. Udvalget tager
sig af at få sat folk ind på vagtplanen.

Der er også tilbud til trop/klan om at være hjælper til RiverBoat. Det skal være ledere og
spejderne der syntes det er en go ide. Kuno vender tilbage.
Der er ikke tilslutning sct. Hans arrangementet.
Der skal planlægges et løb for forældre og spejdere søndag formiddag på oprygningsturen.
Fundraiser/PR
Der er lavet “salgs-arrangementer” for lodsedler. Vi returnerer de 200stk som vi kan kvit og
frit. der ud over laves et sidste opslag for salg af de sidste ca. 150 stk.
Der skal gaver ud til dem der har givet den gas med salget. Udvalget køber gaver. Kuno laver
regnskabet.

Fontrasing
Der er ikke fonde til at søge til renovering. Vi skal have et konkret projekt. Mini vil gerne have
2 tunneltelte. Kuno skriver ud til lederne for at få dem til at melde ind med nogle konkrete
projekter.
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