
 

 

Mødelokaler (postadresse): 
Spejdergården 
Hjedsbækvej 7 
9530 Støvring 
Tlf: 9837 2556 
offentligpost@spejd.com 

Bestyrelsesformand: 
Ole Bertram Andersen 
Tlf:  2962 9863 
formand@spejd.com  

Gruppeleder: 
Birgitte W. Simonsen 
Tlf: 2211 9919 
gruppeleder@spejd.com 

Kasserer: 
Charlotte Vendelbjerg 
penge@spejd.com  

Sparekasse: 
Reg.: 9349 
Konto: 4577047370 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 17. maj 2018 kl. 19 – 21 
Sted Spejdergården 

Deltagere/ 
Bestyrelsen 

Ole Andersen (bestyrelsesformand) til stede 
Charlotte Vendelbjerg (gruppekasserer) til stede 
Marie-Louise Winther Kragelund (bestyrelsesmedlem) til stede 
Anna Bundgaard Andersen (bestyrelsesmedlem)  
Anette Damgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) til stede 
Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) til stede 
Henrik Nyrup (lederrepræsentant) til stede 
Thomas Sylvest-Andreasen (lederrepræsentant) 
Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) til stede 
Tajs (Ung i bestyrelsen) til stede 
Louise Nyrup Odgaard (Ung-suppleant) til stede 
 
Suppleanter: Mie Frederiksen, Kristina Sørensen og Tea Vest. 
Byggeudvalget: Jørn Hundebøll (repræsentant for byggeudvalget) 

 
Dagsordenspunkt Kommentarer Opfølgning 

1. Godkendelse af 
dagsorden og opfølgning 
på referat fra 13/3 2018 

Hyggeaften for ledere og bestyrelse 
– tidligere drøftet, men ikke planlagt 
 
Isolering af væg 
Thomas har isoleret væg. 
 
Foto: Fotos af ledere er taget, men 
er ikke hængt op. 
 
Forsikring: 
 
 
Forældreseddel: 
Er lavet, kopieret og bliver delt ud. 
 
Medlemsservice: 
Udsendelse af e-mails: kan gøres af 
bestyrelsesmedlemmer, hvis de 
kategoriseres som 
”gruppeassistenter”. Manual er lavet 
og sendt ud til bestyrelsen. 
 
Indmeldelser: står Janne for. Gerne 
med Henrik som backup. 
Udmeldelser: kan alle grenledere. 
 
Oprette arrangementer: manualen 
er næsten klar. Ole tester. Ledere 
tilføjer inputs. 
 

Ole sender doodle ud til ledere og 
bestyrelse (og klan), og vi prøver 
at finde en aften i august. 
 
 
 
Ole følger op på foto. 
 
 
Forsikring: Henrik har møde med 
forsikringen på onsdag. Ole 
deltager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Louise sender 
arrangements-manualen til Ole, 
når den er klar. Ole tester. 
 



 

Facebook: Alle ledere og 
bestyrelsesmedlemmer har nu 
adgang. Lederne har debatteret 
billeder og er opmærksomme på 
fototilladelser og upassende billeder. 
OBS: læs IKKE beskeder, hvis du ikke 
svarer på dem!  
 
Vedligeholdelse/hyttefar 
Han kunne fx tage sig af: 

- låse op for skorstensfejer, 
rottefænger 

- tovholder på at tilkalde 
eksterne håndværkere. 

- skifte pærer 
- tjekke en tagrende 
- alment forefaldende 

 
Opstart i august: 
1-2 forældrerepræsentanter fra 
bestyrelsen er til stede Kl. 17.45-
18.45, evt. indtil afslutning, mhp. de 
1000 spørgsmål fra forældre. 
To møder i august + de to første 
møder i september. 
 
Skt. Hans 
Ole har sendt henvendelse til 
bestyrelse + ledere. Vi afventer 
deadline 
 
FDF-samarbejde, byfest 
En enig bestyrelse vurderer, at der i 
år ikke er mulighed for at prioritere 
en indsats ved byfesten. 
 
Kasserer-funktion 
 
 
 
El-oprydning 
Der er ryddet op i el i køkkenet. Der 
fortsættes i andre rum. 
 
Tag 
Der er fundet pris, ca. 400.000 kr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole kontakter potentiel kandidat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna og Annette. Annette taler 
med Anna og evt. suppleanter: 
Mie, Tea og Christina 
 
 
 
 
 
Ole har kontakten til FDF, og 
vender tilbage til interesserede 
efter deadline. 
 
Byfest: Ole besvarer FDF  
 
 
 
 
Charlotte taler med mulig 
kandidat til overtagelse af 
regnskabsfunktion. 
 
El: Henrik  
 
 
 
 
Charlotte spørger kommunen 
angående tilskud. 



 

Referater på hjemmeside 
Ole har lagt det op. Der mangler dog 
budgetter og regnskaber. Gør 
regnskaber, budgetter og referater 
fra tidligere år ikke-synlige, så kun 5 
år ligger på hjemmesiden. 
 
Revisoren 
 
Hjemmesiden 
Der findes en løsning til efteråret, 
hvor korpset opdaterer til en ny 
version.  
 

 
Ole følger op. 
 
 
 
 
 
Charlotte siger tak. 
 
 
Sættes på til næste møde. 

2. Siden sidst v. formanden Intet yderligere at bemærke  

3. Siden sidst v. 
gruppelederen 

- 3 nye ledere . 
- Sct. Georg afholdt i blæst. 
- Hama-spejderne, træf afholdt. 
- Nyt mærke: gå 5 eller 10 km 

hver måned i et år. 
- GL er inviteret til 

friluftslivskonference (Rebild) i 
oktober. 

- Persondata-kursus, Janne har 
deltaget. Janne og Henrik er 
tovholdere.  

- Gården er udlejet til 
svømmeklubben i uge 27. 

- Buff (hals-dims) til gruppens 
spejdere er under 
bestilling/udarbejdelse. 

- Cykelklubben har fundet et 
andet sted. 

- Sommerlejr i pinsen. Heldigvis 
tilstrækkeligt antal tilmeldinger. 
Svært at få spejderne til at 
tilmelde sig tidligt nok. Kan vi 
gøre noget ved det? 

- Ny lederkabale snarligt. 
- Klanen bliver endnu mindre og 

er ramt af travlhed. 
Måske skal vi kontakte de, der 
har holdt pause? 
Kan vi voksne i gruppen blive 
bedre til at acceptere sofa-
hyggen? 
Bestyrelsen vil gerne støtte 

 
 
 
 
 
 
 
 
Persondata tages op på næste 
bestyrelsesmøde. 



 

klanen. 

4. Økonomi ved kassereren 
- generel status på 

økonomi 
- status på 

kontingent/restancer 

Alt vel  

5. Nyt fra udvalgene 
- Byggeudvalg 
- Pengeskabende udvalg 

Byggeudvalg: Henrik kommunikerer 
med byggeudvalg. Byggeudvalget 
har sat flagstang op og samlet bord-
og-bænke-sæt. Fedt! 

 

6. Evaluering af arbejdsdag 
d. 29/4 

God, hyggelig dag. 
15-17 deltagere. 
Super dag! Vi nåede en masse. 
Meget velforberedt, og det er nok 
udslagsgivende for dagens succes! 
Henrik tager også koordinerings-
opgaven til næste arbejdsdag. 

 

7. Nyt fra klanen? Se ovenfor  

8. Punkter til møde torsdag 
d. 6/9 kl. 19-21 ? 

…  

9. Eventuelt Tænk i evt. belønning af vores 
frivillige. 
 
Traileren er slidt. Bunden er usikker. 
Traileren bruges 2-3 gange om året. 
Det er lige så dyrt at reparere den, 
som at købe en ny. De få gange, vi 
skal bruge en trailer, kan vi låne os 
frem.  

 
 
 
Henrik afmelder traileren. 

 


