
 
Bestyrelsesmøde torsdag 27/4 - 21 20-21.30 
 
Referent: Iben 
 
Pkt 1. Siden sidst 

Der har været afholdt grupperådsmøde via Teams. Det gik fint, der var ok med deltagere. 

Familiespejd: Holdt møde i weekenden med Sct. Georgsdag tema. Ca 8 deltog. 

MIni-mikro: Der er lidt frafald i grenen. 

Tine stopper som leder. Der gøres opmærksom på at man kan komme frem på ventelisten, hvis forældrene tager en 
ledertjans. Pt er ventelisten i alt på 76. 

Junior: Malthe og Helene vikarierer, Mirjam er med igen. Der er mange juniorer, der har manglet omkring 4 til møderne. 
De er blevet bedre til at melde afbud - i den næste mail opfordres forældre til at få deres børn til at melde afbud. 
Mødeknapper giver bedre fremmøde og afbud fra de, der ikke kommer. 

Trop: Mødedag mandag. Der er planlagt møder frem til sommeren. De skal lave en triple-challenge til vands, til lands og 
i luften. 

Voksenspejd: Holder Corona-pause. 

2. Divisionsrådsmøde 

Afholdes den 19. maj 2021. 
Vi skal have opdateret medlemslisten med DRM, Iben kan ikke rette i funktionerne. Axel har modtaget dagsorden mm, 
sendes seperat til DRM'erne: Anders, Axel, Malthe, Mirjam og Iben. 

 

3. Aktiviteter frem mod sommeren 

Oak City Rally, som foregår decentralt den 30. maj  
Vanløse på den anden ende, som efter planen, er den 5. juni 
Sommerlejr. 
Axel indkalder til ledermøde inden Oak City til planlægning af denne og sommerlejren. 

4. Ledersituation 

2 ledere stopper. Tine hos mini-mikro og Mette hos junior. Der ønskes flere ledere hos mini/mikro så de på sigt kan deles 
op til møderne. 

5. Nyt fra kasseren 

Der er lige nu 155.000 i banken. 
Der er en lille udfordring i restancer. Systemet sender en mail til medlemmet, denne kan måske ryge i uønsket mail. 
Hvordan skal dette håndteres? Vi blev enige om at det indtil videre er få medlemmer, der er i restance. Der skal ikke 
bruges mange kræfter på disse, men det er ok at sende en direkte mail til medlemmet, dette for at undgå at lande i 
uønsket mails. Hvis der er en stigende tendens til manglende betalinger tages problemet op igen. 

6. Nyt fra fondsteamet 

Har en ansøgning i gang til den hemmelige fond efter midler til bålpladsen. 
Konkrete ønsker til ansøgningsårsager: 

- 3 stk. telte til sommerlejren 
- 2 stk. aflåselige sheltere til grunden 



 
- overdækning ud fra huset mod borde og bænke 
- hængekøjer med myggenet 

7. Evt. 

Bålpolitik. Må man benytte bålpladsen til private arrangementer? Det er ok, der er også andre uden tilknytning til 
gruppen, der bruger bålpladsen. Der kan være en udfordring med brændet. Skal man betale for brugen af det? Hvordan 
gøres det? 
Aktivitet på grunden har givet mindre trafik i de formodede hashhandler. 

Næste møde tirsdag den 15. juni kl. 19:00 hvis mødet afholdes fysisk i spejderhytten ellers på Teams kl. 20:00. 

I forbindelse med en evt. opbygning af sheltere skal der tages kontakt til DSB/ Bane Danmark for at undgå problemer 
med placering i forhold til adgangsveje og ledningstracé. 

 


