
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde 26.08.2019 
Referat  
 
1. Efter sommeren, godt i gang igen? 
-spejderledere fra hver trop (micro, mini, junior, trop, klan) 
-det nye familiespejd 
-hvilke spejdere er rykket op til hvad? 
 
Axel: 
Familiespejd er startet op – 12-14 er tilmeldte. Kører en gang i måneden. 3 ledere: Mette, Martin og Lone & Axel planlægger 
efterårets forløb på onsdag 28.08.19. 
Klaus er ny leder i mikro-minigruppen – 10 ledere i alt. Næste skridt bliver formentlig på sigt at dele dem op i mini og mikro.  
På næste ledergruppemøde tales om gruppens røde tråd, så alle bliver udfordret på niveau. 
Fremgang – flere kommer til også med spejdererfaringer.  
 
Miriam: 
Junior & trop. 
Flere i troppen (6.-9. klasse) – 5 spejdere. 
Næste projekt: kort og kompas – kan tilpasses til både junior og trop. 
Nye ledere: Eva er ny leder (mor til et af junior børnene). Fortsat behov for en leder mere til ansvaret sammen med Sidsel – der 
arbejdes på at finde en leder mere. 
 
Malte & Helene 
Klan – 4 stykker. Arbejder på at tiltrække nye ved forskellige projekter. 
Ideer: raftetårn m klatrevæg. 
Axel tilbyder at hjælpe med planlægning mv. Ift. Rafteprojekt på arbejdsweekend. 
Mål: at komme med på så mange senior-løb som muligt i foråret.   
 
2. Noget nyt? 
-fondsgruppen Hanne & Signe 
20. maj ansøgte DDS-familiespejd – afslag. 
10.000 kr. fra DUF til rafter og tovværk – givet. 
Axel sørger for at indkøbe dette. 
Sct Georgs gilderne – ikke hørt fra dem. 
Nordea – søgt til telte, lang svartid og vi har ikke hørt fra dem endnu. 
 
Ideer:  
DUF – telte 
Foghs fond  - trykimprægneret træ til raftestativ 
Bord & bænke sæt 
Den lokale anlægsfond 
Silvan, XL byg, IKEA, Bygma, STARK. 
To do: 

• Fondsgruppen deler overbliksdokumentet. 
• Axel vil spørge lokale byggemarkeder om materialer. 
• Gruppen mødes igen snart og søger videre med input fra Axel og rykke de fonde vi ikke har hørt fra. 
• Køkken, telte og træ er førsteprioritet. 
• Husk at søge Københavns kommune om refusion til de næste lederkurser. 
• Opfordring om at sende info til Hanne Mygind om ideer til fonde fruenmygind@gmail.com 

 
-økonomi/kasseren v Kasper 
Lidt mere på kontoen. Der er nogle udlæg som skal tilbage. 
Kasper mangler fortsat introduktion og der arbejdet på  
et overblik.  
Beholdning 91.000 kr. 
 
3. Turene (hvordan gik de?): 
-gruppetur i maj? 
Hyggelig tur med sæbekassebiler mv. 
Turen lå på et tidspunkt med mange andre arrangementer, så der var ikke så mange spejdere med.  

• Til næste gang – ikke i maj og med tilmeldingsfrist. 



 
 
-sommerlejr? 
I uge 29 i Jylland i 2020 - divisionssommerlejr.   
Alle kan være med. Min 4-5 ledere for at turen bliver til noget (mini og mikro).  

• Obs tidlig invitation til sommerlejren evt. forhåndstilmelding. 
 
4. Fremtiden for gruppen 

• Der skal laves årshjul – et til lederne og et på bestyrelsesniveau. 
36 nye på venteliste – Axel styrer den. 
Obs børneattester på nye ledere – Axel er på den. 
 
5. Praktisk: 
-Er der 2 bestyrelsesmøder endnu, eller 1? 
28. oktober & 20. januar 2020 
25.februar grupperådsmøde invitation sendes ud efter 20. januar mødet. 
-hvor findes referatet fra sidst (6. Maj)? 
Mail  
Referater på hjemmesiden fremadrettet. 
 
6. Eventuelt 
Miriam har indstillet Axel til fantastiske frivillige prisen. 
Energien er vendt i gruppenJ 
Web side udbygges – muligt klanprojekt. 
Forslag om at lave tørklæder med 4. Absalon logo. 
 
 


