Bestyrelsesmøde torsdag 18/6 19.00-21.30
Fremmødte: Anders, Jan, Signe, Malthe, Mirjam, Iben, Helene, Mette
1. Siden sidst Nyt fra grenene/lederne
Familiespejd – 16 spejdere, 3 forældre fra familiespejd er klar til at tage over når Mette & Lone flytter til troppen. Der vil
være et program for 2020/2021 og arbejdsstof til at arbejde med som Mette & Lone overleverer
Mikro – 7 spejdere – hvoraf 4 rykker til mini
Minier 17 – hvoraf 10 rykker til junior
Junior 14 spejdere, Hvoraf 5 rykker til trop – 5 ledere (Mette, Søren, Mirjam, Eva & Thomas, men Thomas rykker med til
troppen, ønske om 1 eller 2 ekstra ledere til efteråret, de kan få det til at hænge sammen som det er.
Trop – 5 spejdere – ledere Sidsel, Mathias, Oscar (Stopper), til efteråret rykker Sidsel til mIkro, og så kommer Mette L,
Lone, Thomas og Mathias fortsætter.
Troppen skal skifte spejderdag til torsdag. Der blev gjort opmærksom på at det kan konflikte med andre interesser, så vi
skal se på om det vil hjælpe hvis det bliver en anden dag. Dage der er i spil er mandag, tirsdag efter 18.30 og torsdag.
Junior og trop ledelsen koordinerer dage og hvem der rykker op – Vi skal prøve at holde på så mange som muligt.
Økonomi - Alle lederne mangler et budget til møderne, eventuelt kan Kasper få Anders & Jan til at hjælpe med at
gennemgå budget og komme med et oplæg til.
Helene og søster kører i FOG ok køber borde – Axel sender sender mail med hvilke borde der skal købes.
2. Sommeraktiviteter
Mini mikro holder sommerlejr hos Frydenborg spejdergruppe, Frydenborgvej 23, 3400 Hillerød
Junior og trop tager på vandretur i området omkring sagnlandet
3. Efterårsaktiviteter
16. august Oprykning – kan afholdes som planlagt
6. september – Arbejdsdag 10-15
4. Juletur
13-15. november – Juletur, hytten er ikke booket endnu
5. Gruppens fremtid
Fokus på rød/blå tråd – fortsat emne fra 2019.
Voksenspejder
Vi vil arbejde på at få stablet en voksenspejd afdeling på benene. Vi starter med at mødes en gang i kvartalet. Formålet
er at få en hjælpe gruppe der eventuelt kan hjælpe med at udvikle på gruppen, uden at have en fast opgave.
Sommercamp
Til sommeren 2021 vil vi afprøve ideen med en spejder sommercamp, som supplement til de andre tilbud der findes i
skolernes sommerferie. Vi talte om at det kunne være første (obs på roskilde) og/eller sidste uge af sommerferien. Vi vil
bruge tropsspejdere og klanspejdere til at stå for aktiviteterne, samt finde et par voksen til det overordnede ansvar for
ugen/ugerne.
Forslag
Pensionistleder - Anette(mikro/mini) har foreslået at vi forsøger at finde nogle bedsteforældre gerne med lidt
spejderbaggrund, der kan være medledere. Det forventes ikke at de deltager i planlægning, møder mm. men er
selvfølgelig velkommen.
Mere synlighed
Det er foreslået at vi i forbindelse med Haloween i vanløse (23 eller 30 oktober) laver noget på torvet
Andet forslag er at vi finder ”webspejder” der kan hjælpe med online synligheden og eventuelt også planlægge
hjemmespejd, hvis vi får en lignede periode med nedlukning.
6. Kendetegn til tørklæde
Mirjam får lavet 2 prøver med broderet 4 tal på tørklæderne, og når vi laver bestillingen forsøger vi eventuelt at købe et
parti tørklæder med Bellahøj.

7. Eventuelt
Når der skal søges om støtte til kurser har KK følgende frister:
2. november, for kurset i Q3
15. december for kurser i Q4
8. Næste møde – efter planen i august. Dato 17/8 18.30-20

