Dato:
Vor ref.:
Direkte tlf.:
E-mail:

05-11-19
JENS
25169105
jensskyumandersen@gmail.com

Referat af gruppemøde 22-10-19
Sted.:
Balle Hytten
Næste møde: 26-11-19 Almindsø hytten
Deltagere.:

Lars
Susanne
Klavs

Lasse
Kuno
Jens ”referent”

Lone

Referat fra mødet sendes til bestyrelsen pr. mail, og lægges på hjemmesiden.
1

Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt.
2

Nyt fra gruppelederne.

Pt. Menes ledersituationen at være holdbar.
Der er tilstrækkeligt med ledere på alle grenene, så nu er kunsten at fastholde.
Lederne tager på ledertur fredag i Åkrogen, og her diskuteres holdninger.
Alkohol: lederne formulerer vores holdning. Den forventes at lægge sig op ad Korpsets udmelding, der
dog ikke er en politik.
Dog ligger det fast at arrangementer for junior/trop, der går op til 15 år, ikke skal involvere alkohol som
hyggeskaber.
Seniorerne er 16 -25 år, og her er situationen nok mere fri.
Næste møde diskuteres dato for grupperådsmøde.

Orientering fra familiespejd:
I.a.b

Orientering fra minierne:
I.a.b.
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Orientering fra juniorerne:
I.a.b.

Orientering fra troppen:
I.a.b.

Orientering fra seniorgrenen:
I.a.b.

3

Økonomi

Jens tager fat i en ny ejendomsmægler, m.h.p. at sætte Lyngbygade til salg igen.
Balancen er cirka som budgetteret, dvs et lille underskud som følge af Skotlandsturen.

4

Nyt fra udvalgene

Deltagere i udvalgene er medlemmer af bestyrelsen og spejderledere, men kan også godt være forældre
med særlig interesse i et eller flere områder.
-Hytte udvalg

Jens A, Katrine, Mogens, Klavs.

Mogens har foreslået at vi får et hold gamle spejdere og/eller bedsteforældre, der kan bidrage med
vedligeholdelse af de tre hytter.
Super ide.
Klavs hjælper Mogens i gang.
Det er gået lidt tilbage med seniorernes ordning med rengøring i Almindsø hytten.
Lars foreslog en rotationsordning, og vil gerne være primusmotor på at etablere den.
Kuno tager op med lederne at de bærer et ansvar for at spejderne forlader hytten i god orden efter
møder – også de store spejdere, der nok ikke helt kan administrere dette uden voksen støtte.
Bestyrelsen holder næste møde i Almindsø hytten for at støtte op, og tage bestik af mangler, behov m.v.

Jens og Klavs tager fat på inspirations indsamling til en større renovering af Almindsø hytten.
Indledningsvis laves skitser til at hente input fra brugerne, og en liste med de mest åbenlyse
investeringer laves.
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-Materiel udvalg

Flemming, Lasse.

Lasse ser på en ”jem&fix” ordning, med konto og evt. sponsorat.
Der er godt styr på materiellet.

-Administrationsudvalg

Klavs, Lars, Kuno.

Klavs og Kuno får/har rettigheder til administration af vores forskellige it aftaler.
Årshjul skal opdateres til den nye hjemmeside.
Ca. en trediedel af forældrene er nye hvert år, så de data der findes skal være opdateret.

-Arrangement udvalg

Marianne, Katrine.

Årshjul:
-Juletræsindsamling, mad
-Lodsedler inkl. Salgs aften tur.
Vintergruppetur, mad
Oprykningstur, mad
Jazz-tjanser, opfordrer Line til at være kontaktperson, Klavs kontakter Line
Årsmøde foreslås seniorer eller andre, da lodsedler sælges cirka samtidig.
Juletræsindsamling er 4. januar 2020.
Flyers skal ud, særligt i Marienlyst, Virklund, da dette svigtede lidt sidste år.
Vi har konkurrence fra Gødvad og en anden gruppe, samt nogle freelancere.
Jens Konrad er efterhånden dyr med bortskaffelsen, så Lasse ser på en mulighed hos Bredal.
Lasse står for dagen, og vi overvejer en øvelse ”i gang til tiden” hvor Lasse instruerer samlet, og så løser
holdene selv småtingene.
Lone og Marianne er ”kro-mutter”
Vi har 110 års jubilæum 9 januar, så vi tænker at lave lidt reception først på eftermiddagen, i.f.m.
juletræsindsamlingen.
Klavs fronter dette.
Vi laver en folder om 1. Silkeborg.
Copy/paste fra 100års, men selvfølgelig opdateret.
Kuno laver udkast.
DDS 1. Silkeborg | Almindsøhytten, Almindsøvej 31 | 8600 Silkeborg | www.1silkeborg.dk

-Fundraising og PR udvalg Lone, Marianne, Susanne, Line Mathilde.
Friluftsrådets frist 1 sept. Er overskredet.
DUF penge er brugt, men der er en lille rest, der kan søges 1 nov.
Susanne har sammensat fin ansøgning om bådtrailer.
Susanne sammensætter ansøgning om dørpartier til hytten.
Vinduer afventer lige renoveringsprojekt.

5

Eventuelt

Kommende møder vil vi fortrinsvis holde på tirsdage, der passer bedst med spejderarbejdet.

Med venlig hilsen
Jens Andersen
Kasserer

DDS 1. Silkeborg | Almindsøhytten, Almindsøvej 31 | 8600 Silkeborg | www.1silkeborg.dk

