
Referat af bestyrelsesmøde hos DDS Cimbrerne Støvring, tirsdag d. 21. maj 2019 

Deltagere:  

Ole Andersen (bestyrelsesformand)  

Mette Hylle (gruppekasserer) Deltog delvist pga. sygdom 

Marie-Louise Winther Kragelund (forældrerepræsentant) Referent 

Mie Frederiksen (forældrerepræsentant)  

Anette Damgaard Nielsen (forældrerepræsentant) ikke til stede 

Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder)  

Henrik Nyrup (lederrepræsentant)  

Randi Gindeberg (lederrepræsentant)  

Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) ikke til stede 

Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen) ikke til stede 

Kristina Sørensen (suppleant)  

Tea Vest (suppleant) ikke til stede 

 

1. Godkend 
dagsorden 

Godkendt. Dog vil punkt 4 blive fremskyndet.  

4. Økonomi (punkt 
fremskyndet) 

Alle tidligere udlæg er nu betalt. 
Overdragelse af kassererposten er stadig i 
proces. Der er lovet fra tidligere kasserer at 
følge op på det resterende straks efter ferie. 
Mette og Janne holder snarest muligt et møde 
med tidligere kasserer ang. økonomisystem. 
Bestyrelsen er enige om, at det skal ske 
snarest, og gruppeleder og formand har 
opbakning til at afslutte overdragelsen inden 
sommeren. 
Usikkerhed ang. om regninger m.m. bliver 
betalt. 
 
Økonomisk overblik (v. Henrik): 

- tilskud fra Fritidsrådet, Rebild 
Kommune, fra 2018 er nu modtaget 

- fondsmidler er modtaget 
- gården er udlejet i mindre omfang 

end tidligere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mette/Ole tager 
kontakt til Charlotte 
snarest. 

1. Opfølgning på 
referat fra 
seneste 
bestyrelsesmøde 

Fotos: fotos af bestyrelsen er nu taget 
 
Udendørslys: står på elektrikerens liste og skal 
bare være færdigt før efteråret. 
 
Borde: vi holder stadig øjne og ører åbne. 
 
Referater: kommer snart på hjemmeside 
 
 
 
Udvidelse mod syd: Henrik er i dialog med 
kommunen 

Henrik sætter de 
sidste fotos ind + af 
ny leder 
 
 
 
 
Henrik laver en boks 
på hjemmesiden, 
Marie-Louise lægger 
referater op. 
 
 



 
Tag: Modtaget stort beløb fra A.P. 
Møllerfonden og i dialog med lokal fond. 
Processen er derfor sat i gang, og der er 
indkaldt to bud. Henrik er i dialog med 
kommunen om støtte. Der søges stadig endnu 
en fond. 
 
Samværspolitik og tryghedsvejledning: Er igen 
vendt på ledermøde, og vi skal stadig holde 
dialogen levende – og have et normalt 
samvær med børnene. 
 
Mastesejl / stænger hertil: der er måske noget 
på vej fra nogle fondsmidler. Beslutning fra 
sidst: indkøb, når der er skaffet fondsmidler. 
 
Byfest og Skt. Hans: Byfesten er ”afmeldt”, og 
der er endelig afslag på Skt. Hans også. 
 
Neg: der er taget kontakt til Ivan (Marie-
Louise) 
 
Tak: Ole har sørget for gave. 
 

 
 
Henrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole giver endelig 
tilbagemelding ang. 
Skt. Hans 

2. Siden sidst fra 
formanden 

GPDR/Persondatalovgivning: Gruppeleder og 
formand har modtaget dokumenter fra 
korpset angående 
GPDR/persondatalovgivning og har følt sig 
tvunget til at skrive under på disse 
dokumenter, selvom de begge har mange 
forbehold. Der tages kontakt til korpset de 
nærmeste dage for at få en nærmere 
forklaring og uddybning. 
 
Procedure for brud på datasikkerheden 
hænger på opslagstavlen i lederrummet. 
 

 
 
 
 
Ole tager kontakt til 
korpset. Opfølgning 
på næste 
bestyrelsesmøde 

3. Siden sidst fra 
formanden 

Lederkabale – er gået op + der er ny tilgang. 
Fra august: 

- familiespejd: ?, ledere: 2 
- mikro: 10-12, ledere: 3+ 
- mini: 18-20, ledere: 5 
- junior: 35-40, ledere: 5 
- trop: 15, ledere: 2 
Desuden tager Birgitte og Henrik fat, hvor 
der er behov. 
 
MEGET, MEGET FLOT! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gilder: invitation fra gilderne i Aalborg til et 
arrangement. 
Pinsen: junior tager på tur og har inviteret 
troppen med. 
 
Sov-Ude-dag: kun få tilmeldte. 
Debat om sene tilmeldinger: generelt problem 
at mange spejdere bliver tilmeldt for sent. 
 
Fritidsrådet (kommunalt): Henrik er valgt som 
formand. 

 
 
 
Tilmeldinger: Bør 
tages op for alle 
forældre. Skal tages 
op, når der er mange 
forældre til stede, 
meget gerne i 
forbindelse med 
septembertur + 
grupperådsmøde. 

5 Forslag om indkøb af 
brændeskur 

Der forsvinder mere brænde, end vi brænder 
af, og der ønskes derfor et aflåst brændeskur. 
Bestyrelsen godkender indkøb heraf. 

Henrik foranlediger 

6. Evaluering af 
arbejdsdag 5. maj 

13 deltagere i alt, heraf 4 ledere. 
Super god dag, der blev gjort rigtigt meget. 

 

7. Pengeskabende 
udvalg 

Se ovenfor  

8. Nyt fra klanen Har været på klatretur og havde en virkelig 
god tur. Super! 

 

9 . Resterende 
bestyrelsesmøder i 2019 

- Tirsdag den 13. august. 
Bestyrelse+ledere. Uden dagsorden 
(”opstartshyggeaften”)  

- Tirsdag den 24. september – herunder 
forventet årsresultat  

- Tirsdag den 26. november – herunder 
forventet årsresultat og 
budgetlægning  

13. august: Ole 
indkalder m.m. 

10. Eventuelt Cirkus: Der har været cirkus på cirkuspladsen. 

Marie-Louise tilbyder at holde lidt basis-
kompas-kursus for ledere/klan/trop før 
sommerferien. 

 

 


