
 

 

Mødelokaler (postadresse): 
Spejdergården 
Hjedsbækvej 7 
9530 Støvring 
offentligpost@9530spejder.dk 

Bestyrelsesformand: 
Ole Bertram Andersen 
Tlf:  2962 9863 
formand@9530spejder.dk 

Gruppeleder: 
Birgitte W. Simonsen 
Tlf: 2211 9919 
gruppeleder@9530spejder.dk 

Kasserer: 
Mette Hylle 
penge@9530spejder.dk  

Sparekasse: 
Reg.: 9349 
Konto: 4577047370 

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 23. januar kl. 20–21 
Sted Spejdergården 

Deltagere/ 
Bestyrelsen 

Ole Andersen (bestyrelsesformand) – ikke til stede 
Mette Hylle (gruppekasserer) 
Marie-Louise Winther Kragelund (forældrerepræsentant) - referent 
Mie Frederiksen (forældrerepræsentant) 
Anette Damgaard Nielsen (forældrerepræsentant) 
Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) 
Henrik Nyrup (lederrepræsentant) 
Randi Gindeberg (lederrepræsentant) 
Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) 
Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen) 
Suppleanter: Kristina Sørensen og Tea Vest. – ikke til stede 

 

 
Dagsorden 
 

Kommentar Til opfølgning 

1. Godkendelse af 
dagsorden og 
opfølgning på referat 
fra bestyrelsesmøde 
november 2019 

Internet: Vi betaler alt for meget for 
internet på spejdergården og har reelt ikke 
brug for det. 
 
Hjemmeside: Det har vist sig, at vi ikke har 
betalt for hjemmesiden de sidste par år, 
fordi der har været anvendt en gammel e-
mailadresse, men nu betaler vi for den. 
 
Foto 
 
 
Brændeskur 
 
 
Brevpapir. Marie-Louise kan ikke lægge det 
nye brevpapir ind i Word. Andre prøver at 
arbejde videre det. 
 
Tag 
Loftet er ryddet med godt arbejde fra 
ledere og forældre 
 
Udelys 
 
 
T-shirts. Spejderbrugerbetaling på 50-75 kr. 
og én til hver leder. 
 
 

Internet: Birgitte taler med 
Jens om at nedlægge 
abonnement. Birgitte smider 
gammel pc ud. 
 
 
 
 
 
Foto: Henrik tager af nye og 
manglende ad hoc 
 
Brændeskur bygges eller 
indkøbes, når tag er færdigt. 
 
 
 
 
 
Tagarbejde startes 7. februar.  
 
 
 
Udelys er bestilt og 
koordineres med tagarbejdet. 
 
T-shirts: Birgitte bestiller v. 
lejlighed 
 
 



 

Udvidelse af udeareal. Overvejes stadig 
 
Fastelavn 
Er planlagt, invitationer sendes ud snarest. 
Theis skaffer fastelavnsboller. 
 

Udeareal: Afventer 
tagprojekt. 
 
 

2. Siden sidst ved 
formanden, herunder 
planlægning af 
grupperådsmøde: 
- praktisk 
- hvem er på valg? 

Har vi nye 
kandidater? Har vi 
en formands-
kandidat? 

- udsendelse af 
invitation 

 

Grupperådsmøde:  
- Birgitte laver kombineret beretning. 

Marie-Louise og Mie stiller borde op 
og laver kaffe. Birgitte står for fælles 
opstart. 

- Marie-Louise stiller op som formand. 
Bestyrelsen bakker op herom. Der 
kan stadig komme flere 
formandsforslag.  

- Ole stiller op som 
bestyrelsesmedlem/suppleant. Mie 
og Annette er ikke på valg 

- Theis og Rikke (ungerepræsentanter) 
er på valg og genopstiller. 
 

Grupperådsmøde: Birgitte og 
Henrik udsender invitationer 

3. Siden sidst v. 
gruppelederen 

Låse er udskiftet, så alle har adgang, og så 
lejere af hytten ikke har adgang til telte 
m.m. 
 
Lederne har afholdt halvårligt 
planlægningsmøde. 
 
Ture: Ledere har svært ved at deltage i 
ture. Gruppeturen er der ledere nok til, 
men divisionens jubilæumslejr kan vi ikke 
deltage i. Sommerlejr bliver derfor kun for 
1. klasser og 5.-6. klasser, troppen og 
klanen – det bliver på 
Vendelbojamboretten. 
 
Spar Nord har tilbudt os at overtage 
køkkenting. Vi siger ja tak. 
 
Greninddeling: Det overvejes at lave en 
ekstra gren mellem junior og trop. 
 
Hjertestarter. Hvis vi går 15 
indsamlingsruter, så kan vi få  
en hjertestarter gratis af Hjerteforeningen. 
 
 

 
 
 
 



 

4. Økonomi v. kasserer 
- status på økonomi 

(årsregnskab og 
budget) 

- fremtidig 
kassererfunktion 
(betalt/frivillig) 

Årsregnskab og budget er præsenteret. 
 
Kassererfunktion. Debat om betaling af 
kassererfunktion. Vi sætter foreløbig 
posten til 0 kr., og kasseren prøver at 
opgøre arbejdsbyrden. 
 

 

5. Nyt fra 
pengeskabende 
udvalg 

  

6. Nyt fra klanen   

7. Forslag til datoer for 
bestyrelsesmøder i 
2020 

Fastsættes ved afslutning af 
grupperådsmødet. 

Fastsæt datoer for nye møder. 

8. Eventuelt 
- Kursus om styrkelse 

af fællesskaber 

Divisionen har lavet et kursus om at styrke 
fællesskaber (marts). Hvis nogen ønsker at 
deltage, vil Marie-Louise gerne med. 

 

 


