Dagsorden til bestyrelsesmøde:
•

Godkendelse af referat
Godkendt. Ingen bemærkninger.

•

Nyt fra gruppeledelsen
Der har været fællesledermøde. Der bliver arbejdet med cases om rummelighed. Der skal være plads til
alle. Der ud over blev der arbejde med værdierne i gruppen. Der er kommet en del materiale ud af
fællesmødet som Kuno har samlet sammen. Dette materiale bliver der arbejde videre med.
7 familjer med 10 spejdere. Allan ønsker at stoppe som familjespejderleder inden året er omme. Der
kommer derfor til at mangle en lader i denne gren. Katrine træder til som leder men skal have en
assistent.
14 minier. . Der er et lille hul i aldersklassen ca 9 år. Der skal hverves aktivt i 2. og 3. klasse. Katarina
tager fat i Sunanne gaver
13 spejdere og 5 ledere
19 tropsspejdere. Der er 2 ½ leder Allan vil gerne være tropsleder. Der er en håndfuld tropsspejdere
der er holdt. Andre er taget på efterskole. Kuno skal undersøge hvor stort et behov der er for at lave en
særordning med fx halvt kontigent til spejdere på efterskole.
15-20 klanspejdere. Der er 6 oprykkere. Klanen har fået flere spejdere fra forskellige steder.
Der er ikke stemning for at lave emneuge igen. Vi vil i stedet lave nogle pop-up aktiviteter. Kuno er på
jagt efter nogel ildsjæle der vil byde ind med nogel aktiviteter.

•

Økonomi
Der mangler et regnskab fra sommelejeren. Kuno følger op på dette.
Der er fuld gang i indkrævningen af kontigent.
Gruppen bliver 110år. Skal vi fejre det?
-

Ideer:
o Kaffe og kage og lidt spejderaktivitet slået sammen med juletræsindsamling
o Hold en fest i i Paradislejren

Regata har fået ny bestyrrelse. Det er derfor ikke sikkert at vi kommer til at lave regata som vi plejer

•

Nyt fra udvalgene

o

o
o

o

o
o

Hytte udvalg v. Jens A.
• Klavs har fået en bygningssagkyndig til at se på Alminsøhytten. Den er i rigtig dårlig
stand.
• De nye døre vil Birch gerne sponsorerer. Der skal skrives en ansøgning som beskriver
hvad det er vi gerne vil have lavet. Lars tager fat i en tømre for at få et budget for hvad
det vil koste. Derefter skal Susanne skrive en ansøgning til Brich.
• Hytten på Lyngbygade skal sælges NU. Inden næste bestyrrelsesmøde har Jens og Klavs
sat sig sammen og får lagt et stykke atbejde i at få sat skup i salgsprocessen.
• Mikkel vil gerne have lov at købe lidt haveredskaber.
• Der mangler noget synlighed på hytten. Vi skal tale om skiltningen næste gang.
Materiale udvalg v. Flemming
• Intet nyt. Der er STYR på det!
Administration udvalg v. Klavs
• Der er intet nyt. Der er gang i nye sider. Klavs skal kontakte Lars for at Lars kan lægge
gruppens vedtægter på siden. Klavs og Lars får korredineret hvad der skal gøres ved
hjemmesiderne.
Arrangement udvalg v. Marianne
• Hvordan kan/skal bestyrrelsen stytte op om arrangementer? Vi vil ikke stå for at lave
spejderløb. Det som udvalget står for er de mere administrative aktiviteter så som
lodsedler, reverbout, juletræer og grupperådsmøde. Der skal laves et årshjul således at
vi kan være på forkandt. Der ud over bakker vi op om konkrete opgaver. Marianne
inviterer til et planlægningsmøde.
Fundraiser/PR udvalg v. Lone
• Susanne laver ansøgning til Birch.
Evt….
• I og med at Klavses søn desværre er stoppet har Klavs meldt ud at han ikke løber af
pladsen og bliver minimum 1 år.
Næste møde: 22/10 og 26/11

