
         
  

 Referat af bestyrelsesmøde 26-10-2021   
  

Dato: 26. Okt. 2021  
Referent.: Susanne  
Mobil: 20332002  
E-mail: 
susanne.kirkfeldt@hotmail.com 

Sted: Almindsøhytten 
Næste møde: 14. dec. 2021 kl. 18.30 i Almindsøhytten 
 

Deltagere:  Fysisk tilstede: Lone, Lars H, Lis, Susanne, Jens fra kl. 20.00.  
  On line: Allan og Lasse (under punkt vedr. indsamling af juletræer) 

Afbud:   Klavs 

 

2. Nyt fra gruppelederne ved Allan og Lis 

Spejderarbejdet kører efterhånden i vanlig gænge – som før Corona. Der er en god energi i 
grupperne og der har været ture/kommer ture i alle grupper. 
Juniorerne tager mere og mere over efter Line. Når hun stopper, skal der findes en ’voksen’ til at 
støtte op om arbejdet. 
Troppen: Der er et godt engagement fra 8. klasserne i planlægning af møderne.  
Klan: Mødes en gang om ugen og er i gang med at male rum. 
 

3. Lodsedler ved Lone 

Der er i alt solgt 965 lodsedler fordelt på rigtig mange spejdere. Når præmierne er betalt, giver det et 
overskud på ca 14.500 kr.  
Konceptet har fungeret godt i år; 5 lodsedler til hver spejder og mange har efterspurgt flere. Der har 
været to fællesdage med salg af lodsedler, hvilket har givet hygge og sammenhold. 
Stor ros til lederne for at styre uddeling af lodsedler. Der har næsten ingen spild været i år. 
 

 4. Indsamling af juletræer ved Lasse 

Datoen er fastlagt til søndag 2. januar. 
Indsamlingsområdet bliver det samme som i 2020; Marienlyst, Sydbyen, Gjessø. 
Lasse indhenter en skarp pris på leje af containere. 
Lasse sørger for plakat og flyers efter gml. oplæg fra Kuno.  
Lone opsætter A4/A5 plakater i butikker.  
Flyers bliver uddelt af Klan. Lis snakker med dem om opgaven. 
Lone står for køkkenhold. 
Lone spørger Rema1000 om de vil sponsorere chokoladekiks og drikkevarer. Ellers køber hun det.   
Lars lægger opslag på Facebook og sørger for, at forældre kan tilmelde sig. 
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5. Regatta 17.-22. aug. 2022 
Peter Kold har kontakt til arrangørgruppen af Regatta 2022 og vil have bestyrelsen accept til at gå 
videre. 
Bestyrelsen sagde ja til at 1. Silkeborg deltager i arrangementet ved museumspladsen, også selvom 
det er tæt på Spejdernes lejr 2022, som kræver end del engagement fra lederne.  
Arbejdet kommer primært til at bestå af opbygning af plads og vagter i boder. Arbejdet kommer 
primært til at hvile på Klan og forældre fra hele gruppen. Lis/Allan snakker med Klan om opgaven. 
 
 6. Økonomi 
Intet nyt at berette om økonomien. 
Jens gentog, at han stopper som kasserer og som medlem af bestyrelsen efter generalforsamlingen, 
men hjælper gerne en ny kasser i gang, det første halve år. 
 

7. Diverse 

Det er rigtigt vigtig at vi får fortalt om behovet for nye medlemmer i bestyrelsen meget snart. 
Susanne lavet et A3 opslag til opslagstavlen i Almindsøhytten og evt en flyer man som interesseret 
forældre kan tage med hjem. 
Der er ingen fra bestyrelsen, der kan deltage i Miniernes tur i den kommende weekend, for at lave 
reklame for bestyrelsesarbejdet. Vi møder ind til et møde inden jul i stedet.  

 
8. Næste møder 

Næste bestyrelsesmøde: 14. dec. Kl. 18.30, så vi kan nå at snakke med mini-forældre inden mødet. 
Bestyrelsesmøde i 2022: 18. jan. Kl. 19.15 i Almindsøhytten 
Generalforsamling/gruppemøde 22/2-2020. Datoen skal meldes ud meget snart og bedst sammen 
med opslaget på FB, så de to ting spiller sammen. 


