Referat Bestyrelsesmøde 1. Silkeborg
Fremmødt: Klavs, Jens, Flemming, Mogens, Marianne, Lone, Lars, Susanne og Katrine (referant)
Afbud: Kuno

1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Nyt fra gruppeledelsen
Da Kuno er på ferier der ikke nogen beretning fra ham.
Vi talte om det på sidste møde før sommerferien er der desværre er en håndfuld tropsspejdere der
efter sigende har besluttet at stoppe. Ikke i protest eller fordi de ikke syntes det er sjovt. De skal bare
prøve noget andet. Det er selvfølgelig trist. På torsdag d. 15/8 hvor der planlægningsmøde i troppen
(med deltagelse af både ledere og spejdere) skal Klavs tager fat i Kuno mht. den ærgerlige situation
så lederene kan lægge en plan for hvordan vi måske kan udgå deres udmelding.
Da der er rigtig mange minier der rykker op til junior er grenen efter oprykning nede på 8 spejdere.
Derfor skal der laves et stykke hvervearbejde på denne front. På mødet har bestyrelsen talt om et
færdigt koncept som DDS har lavet. Det handler om at de spejdere der er tilbage i gruppen alle tager
en ikke-spejder ven/veninde med til et særligt møde. Alt beskrivelse samt seddel til uddeling ligger
klar på DDS.dk. suppleret med lidt reklame på fx Facebook.
3. Økonomi
Grundet reparation af kloarken er der brugt lidt mere end forventet. men her omkring 2. kvartal er der
fin ballance i regnskabet. Salget af hytten på Lyngbygade er stadig ikke sket.
Der er blevet givet en dornation af Arbejderne Landsbank på 3.000kr til lederkursus. Dette kommer
op på vores facebookside næste gang en leder tager på kursus.
4. Nyt fra udvalgene
i)

Hytte udvalg v. Jens A. og Mogens
Mogens er med på mødet i dag og beretter at udlejning af Åkrogen og Lindehytten går rigtig fint.
Vi har en go pris og beslutter hermed at der både i Åkrogen og Lindehytten skal være rabat til
spejdere. Begge hytter kan lejes af private. Standen er fin i de to hytter.
Themspejderene vil gerne have adgang til vores Lindehytte. Der er ikke kommet mere fra dem
så vi afventer.
Mogens vil gerne "have nogle flere at lege med". Vi skal lave en flyer som alle spejdere skal
have med hjem og give til deres bedsteforældre. Mogens vil lave teksten til flayeren som vi
herefter skal have sendt med alle spejderen hjem samt på hjemmesiden.
Målet er at der er ca. 10 der melder sig og at Mogens får en fast kerne på ca. 5 som han kan få
til at hjælpe sig med vedligeholdelsesarbejdet. Kommer dette til at lykkes vil Mogen og co. også
kunne hjælpe til i vedligeholdet af Alminsøhytten.
Standen på Alminsøhytten er tilgengæld ret dårlig. Vi SKAL have nye døre i Alminsøhytten. Alle
skal trævle deres netværk igennem for at se om nogen vil sponsorerer to nye dørpartier. Vi vil
godt gå med til at sætte et sponsorskilt op på gavlen af hytten.
Jens, Klavs og Mogens skal snarest muligt få sat et møde op og blive enige om hvordan vi får
solgt hytten på Lyngbygade bedst muligt.

ii) Materiale udvalg v. Flemming

Hen over de sidste måneder er der blevet ryddet kraftigt ud. Der er blevet skrevet ud til lederene
og spurt hvilket materiel der måtte mangle. Kuno skal på næste ledermøde bede lederene om at
prioriterer listen så vi kan få søgt nogle fonde. De fleste fonde har som krav at vi har et konkret
projekt hvor vi mangler lige net op dette stykke materiel for at kunne gennemføre projektet.
Vi har købt en trailer til 8 kanoer. Vi har besluttet at søge fonde for 4 kanoer mere incl.
regningsveste.
Vi har kanoer i gruppen. Derfor skal vi have en søkyndig i gruppen. Mogens har meldt sig.
iii) Administration udvalg v. Lars
Har være i kontakt med DDS i forhold til at få ændret vores hjemmeside fra
https://grp7507.gruppeweb.dk/ til 1silkeborg.dk.
Har arbejdet med ny hjemmeside til lindehytten ( hytter.1silkeborg.dk)
Referater fra bestyrelse møder i 2019 er nu at finde på 1 silkeborg hjemmeside
Der er arbejdet med at få hele bestyrelsen på en og samme dropbox, sådan vi nemt
kan dele dokumenter og overlevere videre i bestyrelsen
Der skal kommunikeres ud på facebook angående om nogle forældre i foreningen, har
kompertancer til at hjælpe med at få målt korrekt op til de nye døre og give en vurdering af
sætnings skaderne.
iv) Arrangement udvalg v. Marianne
Der er lavet en aftale med lederne om at bestyrelsen hjælper til med et lille løb søndag på
oprygningsturen. Mogens leverer 6 poster. Marianne og Katrine får løbet til at ske i praksis.
Der skal tages en snak om hvor vidt at løb er den slags hjælp vi i bestyrelsens er bedst til.
v) Fundraiser/PR udvalg v. Lone
Se punkt 4.ii Materiale udvalget
Næste møde: 10/9 og 22/10 og 26/11 alle kl 19:15 i "Ballehytten" på Vestrebakken 28.

