
Referat af bestyrelsesmøde i 1. Silkeborg den 8. marts 2022 i Ballehytten. 

 

Deltagere: Lis, Allan, Lars, Mette, Pernille, Jesper, Nicoline, Ini. Mogens og Lone. 

 

Valg af referent: Lone 

Bordet rundt: 

Alle præsenterede sig. 

Godkendelse af referat fra grupperådet den 22. februar: 

Godkendt. Herunder at det klassiske lodseddelsalg er lukket ned. 

Konstituering af bestyrelsen: 

Formand Lars og kasserer Nicoline er valgt direkte på generalforsamlingen. 

Lars gennemgik de andre forskellige opgaver, som bestyrelsen enten skal eller kan tage sig af. Det 

blev besluttet, at vi på næste møde skal have fundet nogle ansvarlige for følgende: 

Paradishytten: bestyrelsesmedlem 

Arbejdsdag: Almindsøhytten, Lindehytten og Åkrogen 

Almindsøhytten: Kontaktperson, når noget er galt 

Næstformand til vores egen bestyrelse 

Fondsansøgning: Kontaktperson til Susanne 

Salg af Lyngbygade: Lars 

Kommunikationsudvalg: kontaktperson til pressen og ansvar for et tilhørende årshjul. 

Spejdernes Lejr: 

Alle spejdere i Silkeborg Kommune bor i samme mindre lejr. 1. Silkeborg står for en fælles dag for 

alle fra Silkeborg Kommune. 

Allan har været til fællesmøde med de andre spejdergrupper fra Silkeborg Kommune. Temaet for 

Silkeborg lejren er Outdør. 

Budgettet blev diskuteret, herunder spejdernes deltagerpris og evt. ledernes betaling for mad. De 

andre spejdergrupper i kommunen har en lavere deltagerpris end os, men måske har de støtte andre 

steder fra. De regner også lokaletilskuddet på kr 900 med. 

Allan undersøger muligheden for lokaletilskud og sender et budget til godkendelse i bestyrelsen 

senest den 15. marts 2022.  

Invitation sendes ud til spejderne, så der kan være betaling inden påske, da vi skal melde nøjagtig 

deltagerantal inden senest den 30. april 2022. 

Allan taler med spejderlederne om deres evt. betaling af madgebyr på kr 600 for en uge. 



Nyt fra grenene: 

Der er ro på både med spejdere og ledere. Det kører godt, men der er selvfølgelig plads til flere 

spejdere. 

 

Salg af vores egne lodsedler: 

Vi kunne evt. få produceret vores egne lodsedler, selv skaffe præmier og få dem solgt til en pris på 

evt. 20,- pr stk, så det skulle være nemmere at få dem solgt. 

Mulig præmie: Leje af en kano for en weekend eller en weekend i Åkrogen. 

Vi taler om det på næste møde. 

 

Næste møder: 

19. april 2022 kl 19.15 

31. maj 2022 kl 19.15 

9. august 2022 kl 19.15 

Alle mødes holdes som udgangspunkt i Almindsøhytten på Almindsøvej. 

 

13-03-2022/Lone 

 

 

 


