
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde 28.10.2019 
Referat  
 
Fremmødte: Hanne, Jan, Malthe, Helene, Anders, Axel, Mirjam, Lea 
Ordstyrer: Axel 
Referent: Mirjam 
 
1. Siden sidst  
-Nyt fra grenene 
Mikro og mini: et par børn er stoppet nu 23 børn. Der er overvejelser om hvor stor grenen skal være. Matt er på pause og Klaus er 
til gengæld startet. 
Junior: Søren har brækket armen og Søren skal snart være far. 16 spejdere. 
Trop: en er desværre stoppet. En ny er startet. 3 ledere. 
Klanen: laver løb sammen med troppen for junior,mini mikor til juleturen. Klanen har været på ledelseskursus og er kommet hjem 
med nye kræfter. Klanen foreslår Dinizuli for troppen. Forslag til troppen om at tage adventuremærket. Klanen holder møde 
onsdage kl. 19-21. 
Familiespejd: er kommet godt i gang. 17 spedere. 
 
Tilføjet efter mødet – Note fra Kasper (Kasseren)  
I banken har vi 108.000 kr.- Det er 46.000kr. mere end sidste år. 
Lige om hjørnet venter et par af året store regninger så der går ca. 40.000 fra. 22.000 er øremærket til at købe spejdertelte. 
Det efterlader 46.000 kr. 
 
Til ledermøde ved juletid skal vi overveje en ny fordeling af ledere. Vi skal også tale om hvad er spejder for os sammen?  
Tænk over oplægsholder! 
-arbejdsweekenden: lørdag knap 20 folk. 10 om søndagen.  
-Fondsarbejde: en kommende opgave er at ansøge om midler til kursus for de ledere/klan der har været på kursus i efteråret. 
V har fået 22.000 fra Nordea til telte 
Bjælker fra Silvan 
Kr. 10.000 er nu brugt til døre mm. 
Axel sender liste med kursusdeltager, der skal ansøges om tilskud for til fondsteamet. 
 
2. Juletur: Intet vigtigt. 
 
3. Årshjul : de to skal samles. Grenledere må gerne sende supplerende oplysninger til Axel. 
 
4. Uddannelsesmarked: Ideer med hjem: lave gruppen Røde tråd og gruppens Blå tråd. Bl.a. i forhold til kniv, sav og øksebevis. En 
anden ide: at holde ’venne-møde’ hvor gruppens venner og gamle spejdere kan komme med og hygge sig uforpligtende med 
spejderarbejde. 
 
5. Divissionslejr 2020:  
HUSK mail ud om Divisionssommerlejr.  
 
6. Kendetegn til tørklæde: endnu et forslag om broderet loge (4-tal) på tørklædet. 
 
7. Gruppens fremtid: fokus på rød/blå tråd. Forslag fra Jan om at han kender gode facilitatorer, og vil gerne stå for at få et 
lederarrangement op vedr. Vores fælles tråd.  
Fx januar-februar. Ledergruppen finder en søndag. 
 
8. Diverse: klanen har et ønske om at der lægges budget for hver gren. Til næste møde skal der lægges budgetrammer for hver 
gren. Det skal fastlægges hvordan klanens kontingent skal skrues sammen – mhp eksterne klanmedlemmer. 
Den sorte hytte: klanen må gerne pynte osv., men ændringer i selve konstruktionen skal vendes med ledelsen/bestyrelsen. 
Hvad skal tages med til korpsrådsmødet: 
 
9. Næste møde: mandag d. 20. januar 2020 (afbud fra Anders). 
 



 
Årshjul 4. Absalon  
 
 Fælles Familiespejd Mikro Mini Junior Trop senior Ledere Styrelse 
Januar         Gruppestyrelselsmøde 

(lave inkaldelse til 
grupperådsmøde) 
Vigtigt  
Indkaldelse skal ud 

Februar Grupperådsmøde 
fastelavn 

      Grupperådsmøde Grupperådsmøde 

Marts Arbejdsweekend    superdivi Superdivi 
påskekursus 

  Gruppestyrelselsmøde 
(opstarts møde) 
(sætte datoer) 
 

April Oak city rally pandaløb Pandaløb Pandaløb    Divisionrødsmøde 
 

Divisionrødsmøde 
 

Maj        Ved planlægning 
af aktiviteter/ture 
– bemærk, 
mange 
konfirmationer i 
maj 

Gruppestyrelselsmøde 

Juni          
Juli Sommerlejr         
August Oprykning        Gruppestyrelselsmøde 
September   Mikro-

minitræf 
Mikro-
minitræf 

Juniortræf 
3. 
weekend 

    

Oktober Arbejdsweekend     Plan 
S-togsløb 
Fenrisløb, 
slut sept 

  Gruppestyrelselsmøde 

November Juletur        Korpsrådsmøde 
December        Julefrokost 2. 

lørdag i dec 
 

Mikro-mini træf (Gurredam)? 
 


