Referat af gruppemøde 26-11-19
Sted.: Almindsø Hytten
Afbud : Susanne, Kuno
Referant : Lars W.Hammer
Næste bestyrelse møde : 21 januar 2020, Almindsø hytten.
Referat fra mødet sendes til bestyrelsen pr. mail, og lægges på hjemmesiden.
•
•

Godkendelse af referat
• Godkendt.
Nyt fra gruppeledelsen (Da Kuno var fraværende, er info for bestyrelsesmedlemmerne egen
forbindelse til de forskellige grene.)
• Senior: lidt op og ned, har manglet en senior gruppeleder siden sommerferien, Der Kaoline A
eventuel gerne vil træde til, såfrem der kan findes assistance. (Seniorerne bør få støtte fra
gruppeleder, sådan en god overgang til ny gruppeleder kan forekomme uden tab af seniorer)
Der er mange seniorer (24 senior, hvoraf 10 nye fra i år), men kun 2 møder siden
sommerferien.
• Familiespejder: Katrine ny familiespejder leder, Lise som er aktiv familiespejder forældre og
Lars er Assistenter, planlægnings møde i starten januar 2020 for at planlægge forårets
programmet.
• Minispejder: Allan skifter til assistent hos minispejder, det køre godt og stabilt. 3 trops
medhjælper.
• Junior: Det går ok. fint med leder og det forlyder at det køre godt.
• Trop: 2 Patrulje med ca. 8 i hver. Lis og Line driver det meget godt.
• Leder: Fælles tur til Åkrogen, fik snakket om rød tråd og alkoholpolitik.
Alkoholpolitikken, skrivelse er sendt ud fra Kuno, Bestyrelsen diskutere om pasus :. ”Derfor sikrer vi
til hver en tid, at mindst 2 voksne ikke har indtaget mere alkohol, end at det vil være tilladt at føre
et motorkøretøj.” eventuel er for åben, I forhold til:
Derfor sikre vi at der til enhver tid, mindst er 1 voksne der ikke har indtaget alkohol.
Det er ikke bestyrelsen oplevelse af 1silkeborg har et alkoholproblem og lederne agerer uansvarligt
på nogle måder som det er i dag.
Det endelige alkoholpolitik skal ligges på hjemmesiden under bestyrelsen.

•

Økonomi
• Jens har haft fat i Ejendoms mægler (Nybolig Jesper Lynge), forventet pris kan blive 1 mio+ for
lyngbygaden, der arbejdes videre med salg.
• Skotlandsturen har holdt sig på forventelig budgettet.
• Kasser opfordrer til at grenlederne følge op på listerne med indmeldte/udmeldte.

•

•

•

•

Hytteudvalg
• Them spejder ønske om at bruge området uden ved lindehytten sker de ikke så meget, Mogens
arbejder videre med Åkrogen og Lindehytten, der mangles forsat at blive lavet en ”laug” til
vedligeholde vores hytter, som Mogens tidligere har efterspurgt.
• Paradishytten, har vi del af, men lige nu har 1silkeborg ikke ressourcer til at støtte, forhåbentlig
noget vi på sig kan få.
• Almindsø hytten, har fået en hurtig workover, næste gang vil arbejdseftermiddagen blive
udmelding til i bedre tid og inkluderet vores seniorer bedre.
Vi har desværre fået afslag på ansøgning af udskiftning af ydre døre, ved sponsor, Opgaven
parkeres til det nye år, men tanken er at prøve at gøre det selv for at holde omkostningerne
nede, set i lyset af vi også undersøger hvad der skal gøres ved hytten på længere sigt.
Materialeudvalget
• Gruppen forventer at lavet en dag, hvor de kigger skuet og hyllen igennem ved almindsø.
• Nordisk – ønsker hjælp til at få sat demo telte op, mod at foreningen får et antal telte, Lasse
følger op med Mogens på denne sag.
• Taget er ikke utæt på Santorievej (vores fjernlager ) som frygtet.
Administrationsudvalg.
• En Gruppe håndbog er påbegynd at blive udarbejdet at nogle leder, Klavs finder det fint at det
er påbegyndt og indeholder allerede brugbar info.
• Lars har fået ændret vore hjemmeside til at være ”1silkeborg.dk” konstant og i samarbejde
med grenleder fået rettet sådan de rigtige leder er i mail lister samt på siden, dertil er der
lukket nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til den mailservice som benyttes i forbindelse
med 1silkeborg.dk domænet.
• Klavs og Lars skal finde nogle dokumenter på gammel 1silkeborg.dk hjemmeside, som bør
bliver gjort tilgængeligt på den nuværende side.
Arrangement udvalg.
• 110 år jubilæum.
• Reception kl. 14.xx -> hvor Klavs og/eller Kuno siger noget.
• Tovholder på 110 Jubilæums event: Katrine
• Hun står for at lave et ”plan” / program og kan uddelegere til alle grene.
• Kuno har en opgave med at melde ud til spejder at alle spejder møder ind til kl. 9.30
den 4 januar, til juletræ indsamling og fejre at vi holder 110 års jubilæum senere på
dagen.
• Mad til 110 Jubilæum event: ”Madholdet alias Lone og Marianne”, håndterer dette.
• Forventning: Kaffe, Kage/kagemand og Sodavand.
• De gamle spejder + spejder muserrum, Sct georgs kilderinger, nabo spejder grupper,
Silkeborg Kommunen Outdoor Silkeborg / kultur udvalget, bør få en indbydelse
(udføres af hvem?) dertil inviterer vi jubilæumét på baggrund at relationer til eksterne
interessenter, såsom spejdersport, nordisk, eventyrsport osv.
• Et ønske er at lokale personer også kigger forbi, hvorpå at det også er trykt på juletræ
indsamling flyeren.
• Annonce til avisen omkring Jubilæum (ekstra posten), Kuno opgave.
• Facebook opslag skal laves (Af hvem og på hvilket Facebook grupper?)
• Der tiltænkes et møde mellem jul og nytår, blandt de bærende led for 110 års
jubilæum event, der forventes at oprettes en FB Messenger grupper til at holde
kommunikationen omkring arrangementet.

•
•
•

Der er 50 banner og mange stander på lager, nogle kunne måske benyttes til at pynte
lidt i hytten, (hentes og opsættes af hvem ?)
Ev læder-skind, som alle kan skrive på (1silkeborg 110 år) forsøger Lasse at fremskaffe
til dagen.
Ev lån FDF Bål hytte.

•

Juletræ indsamling den 4 januar fra kl. 09.00 til kl. 16.00
• Folderne er kommet hjem fra leverandør.
• Juletræsindsamlings folder skal ud til husdanne, det er Trop og Senior som skal
udlevere, Lasse arbejder på at få ressourcer på plads og følger selv op på dagen,
opgaven ligger til at skulle udføres omkring juleferie start.
• Sponsor og samarbejde, Kingo hjælper med container, sponser fra 2019 giver igen i
2020, logo fra sponsor er på vej.
• Indkøbs af mad forsyninger til indsamlingen levers til madholdet efter den 16 Januar, vi
forventer at benytter den lokale rema1000, og får det sammenpasset med 110 år
jubilæum indkøb.
• Udeståender er at få lavet et ophæng til butikkerne, Lasse levere plakaterne.
• Lasse sætter reklame i gang på FB og andre steder som sidste år for indsamlingen.
• De første tilmeldinger er kommet.

•

Leder, bestyrelses, udvalg sammenkomst for 1silkeborg, den 4 januar om aftenen forventet
start ved 18/18.30 alt efter afslutning på jubilæum og juletræs indsamling.
o Sammenkomsten forgår på Balle Kirkevej 90, der kan parkeres ved Rema1000
o Kuno skal sende indbydelse ud til leder delen på vegne af bestyrelsen (husk nye leder
på vej ind, i fam. Spejder samt senior). Seneste tilbage melding dato d 16 december.
o Lasse sikre at materiale udvalg får info.
o Man skal selv tage drikke vare.
o Lars bestiller mad fra Føtex når han får oplyst antal som kommer, efter 16 december.
husk at købe snacks.

•

Gruppe Rådsmøde fastlagt til den 18 Februar kl. 17.15
o Eventuelt kan der holdes der fælles spejdermøde, men skal drivet at grenene selv.
o Lars opretter event i kalender.
o Kuno og Klavs ligger korrekt data ind heri når det er klart.

Eventuelt:
Lasse melder en nøgle udfordring, der skal opfølges på hvem som har nøgler og ikke længer er i
gruppen.

