
 
Bestyrelsesmøde torsdag 26/10 20-21.30 
 
Fremmødte: Afholdt på teams med Helene, Malthe, Kasper, Axel, Mirjam & Iben 
Referent: Iben 
 
Siden sidst og Corona: 
Juleturen er aflyst. Hyttebookningen forsøges flyttet da refusion af hyttelejen ikke er mulig. 
Vi regner stadig med at divisionssommerlejren i 2021 afholdes. 
Vi har løseligt opmålt hytten og fået den til omkring 60 m2. Dette betyder at 15 personer må opholde sig 
indenfor på samme tid. Med de gældende forholdsregler emd afstand og afspritning. 
Axel og mini/mikro vil lave en raftekonstruktion ala et rumskib udenfor med presenninger, der kan bruges 
som læ. 
Lederne bør benytte mundbind, også for signalværdien. Der indkøbes engangs mundbind, som benyttes til 
møderne herefter. 
Præriehytten forventes at skulle bruges til opbevaring af det køkken, vi har fået foræret. Derudover er der 
mange ting i hytten i forvejen. 
 
Klanen har startet et samarbejde med Valby park spejderne. I første omgang var der arrangering af en 
nathejk for troppen. Nathejken er aflyst grundet de seneste Corona tiltag. Der er mulighed for mere 
samarbejde på et senere tidspunkt. 
 
Økonomi og budget: 
VI gennemgik budgettet og de regnskabstal, der foreligger for 2020. 
Budgettet er godkendt. 
Det er meget vigtigt, at udlæg kommer ind på den korrekte grens konto, da budgettet har beløb afsat til 
grenaktiviteter. 
 
Vinterens aktiviteter: 
Vi afholder grupperådsmøde (Generalforsamling) den 23/2-2021 kl. 17:30 i hytten. 
Iben melder datoen ind til korpset. 
Invitationen sendes ud til forældre senest 3 uger før, hvilket svarer til den 2/2-2021. Regnskab og budget 
skal enten sendes ud med invitationen eller særskilt senest en uge før grupperådsmødet. Se også den 
vedhæftede fil. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 26/1, enten kl 18:30 i hytten eller kl 20:00 på teams. Det vil den 
aktuelle situation vise. 
 
Lederarrangement/ aflyst juletur: 
Mirjam foreslog, at bruge den weekend, der allerede var afsat til juleturen, til at sætte køkken op i hytten. Det 
afhænger af, om der kan laves mindre aktiviteter for spejderne som et plaster på såret for den aflyste tur. 
 
Der er pt 22 ledere og 2 på vej. 
 
En leder fra Bellahøj vil lave et blå/råd tråd arrangement, da lederarrangementet blev aflyst. 
 
Det næste ledermøde afholdes virtuelt den 12/12-2020. 
 
Tørklæder: 
De fine nye tørklæder med et stort broderet 4-tal på er kommet. Der laves en bytteordning, hvor spejderne 
afleveres deres 2amle" tørklæde og får et fint nyt. 
 

 


