
 Det Danske Spejderkorps, Støvring 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 28/5 kl. 18.30-21.00 
 

Sted Spejdergården 

Deltagere/ Marie-Louise Kragelund (formand) 
Bestyrelsen Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) 

 Mette Hylle (gruppekasserer) 

 Michael Petersen (forældrerepræsentant) 

 Mie Frederiksen (forældrerepræsentant) – frem til ved 20-tiden. 
 Anette Damgaard Nielsen (forældrerepræsentant) 

 Henrik Nyrup (lederrepræsentant) 

 Randi Gindeberg (lederrepræsentant) 

 Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) - afbud 
 Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen) - afbud 

 Suppleanter: Ole Bertram Andersen og Kristina Sørensen – afbud fra begge  
 

 Dagsorden Referat Til opfølgning 

 Punkt 1. Mie og Anette deles om referatarbejdet  

 Valg af referent fremover. Henrik tog referat denne aften.  

    

 Punkt 2. Fra aktivitetslisten sidste gang er følgende  

 Godkendelse af dagsorden og op- punkter blevet løst, ligesom andre videre  

 følgning på referat fra seneste besty- føres til kommende aktivitetsliste.  

 relsesmøde (januar 2020).   

  Birgitte har sørget for, at abonnement på Punktet afsluttet 

  internettet er opsagt (boks er sendt tilba-  

  ge), ligesom vores gamle pc’er destrueret,  

  og den resterende elektronik er fjernet.  

  Opgaven hermed afsluttet.  

  Foto af ledere og bestyrelse sker løbende til Foregår løbende – udgår som 

  vores opslagstavle (Henrik) punkt 

  På ledermøde har John taget opgaven med John foranlediger. I første om- 

  brændeskur. Dette skal gerne bygges i løbet gang med budget til Birgitte 

  af sommeren/sensommeren, så vi kan få  

  brændet under tag inden efterårets regn.  

  Der skal i første omgang udarbejdes et  

  budget, som sendes til Birgitte. Som alter-  

  nativ kan et færdigt brændeskur indkøbes.  

  T-shirt. Spejderbruger betaling på 50-75 kr., Birgitte foranlediger. 

  og én til hver leder. T-shirt bestilles ved  

  lejlighed.  

  Ekstra udeareal. Afventer fortsat – herun- Videre kontakt til kommunen 

  der skal ligge overblik i forhold til økonomi- afventer. 

  en generelt.  
 

 
 Punkt 3. Coronaøkonomi. Har nedlukningen påvir-   

 Økonomi ket vores økonomi?    

       
Mødelokaler (postadresse): Bestyrelsesformand: Gruppeleder: Kasserer: Sparekasse: 
Spejdergården Marie-Louise Kragelund Birgitte W. Simonsen Mette Hylle Reg.: 9349 
Hjedsbæk vej 7, 9530 Støvring Tlf.  51 37 27 21 Tlf. 2211 9919 penge@9530spejder.dk Konto: 4577047370 

offentligpost@9530spejder.dk formand@9530spejder.dk gruppeleder@9530spejder.dk    



 
 
 
 

På mødet blev følgende punkter nævnt. 
 

• Drift af spejdergården (forbrug) –højere 
elforbrug på grund af håndværkere? 

 
• Mærker – der er ikke taget så mange 

mærker i foråret, hverken hos spejdere 
eller ledere. 

 
• Hytteleje – gruppetur og sommerlejr 

aflyst (vi skal forventet tilbagebetale 
tilskud fra kommunen) 

 
• Materiel/mødeudgifter – der er ikke 

indkøbt materiel til spejdermøderne 
 

• Hytteudlejning – der har ikke været ud-
ledning stort set hele foråret  

• Antal spejdere – vi har mistet 4-6 spejder 

i foråret. 

 

Udlæg (når ledere og andre lægger ud af 
egen lomme) – hvordan håndteres de rent 
praktisk, hvor hurtigt kan man forvente de 
betales osv. 
Der arbejdes fremover med følgende ret-  
ningslinjer. 

 
• Udlæg til ledere betales til inden for 14 

dage. Medlemsservice bruges til ud-
lægsbilag eller der sendes foto af ud-
læg til kassereren. Mette oplyste, at 
hun foretrak det sidste, da det ikke var 
så tidskrævende.  

• Økonomien opdateres til hver den første  
i måneden, samt til bestyrelsesmøder. 

Når der fundet en ny kasserer, så fastlæg-
ges nye retningslinjer. 

 

Indkøb generelt – hvem må købe ind for 
hvor meget? 

 
Birgitte har gruppens hævekort, og ved lidt 
større indkøb, så låner man bare dette, så 
man ikke selv har udlæg. Husk at sige til i 
god tid før kortet skal bruges.  
Mærker og tørklæde indkøb koordineres på 
ledermøder. Så kan vi så vidt muligt kan 
spare lidt i forhold til de 2-4 gange om året 
Spejdersport har ekstra rabat, samt i for-
hold til forsendelse. 

 
Nye større investeringer (vedligeholdelse, 
nyt materiel) så aftales med gruppeleder 
i forhold til regnskab og budget.  
Der udarbejdes en liste, som hænges op i 
køkkenet, hvor man kan skrive på, hvis der 
mangler kaffe, toiletpapir, rengøringsmidler  
m.m. Birgitte foranlediger seddel udarbej-
det, og står fortsat for indkøb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Til næste møde … der er 
behov for, at vi definerer, hvad 
”god tid” er.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Birgitte udarbejder liste  



 
 
 
 

 

Lederkurser: Er der egenbetaling? Hvem 
søger tilskud? Hvilke kurser kan man del-
tage på?  
Der har indtil nu ikke været egenbetaling på 
lederkurser. Ved ønske om kursus tager 
lederen dialog med gruppeleder om rele-
vans af kursus. Der er f.eks. ikke grundlag 
for, at ledere sendes på fjeldkursus, hvis der 
ikke er konkrete planer om fjeldtur for 
spejderne. 

 
Uddannelsesmarked og mindre spejderkur-
ser er der som udgangspunkt fri deltagelse 
i, men det skal vendes med gruppeleder/i 
ledermøde. 

 

Kurser for spejdere (børn og unge): Hvad 
er egenbetalingen? Fra hvilken alder må 
man deltage? Hvem søger tilskud?  
Man må deltage i de kurser der er relevante 
inden for ens aldersgruppe. Det har typisk 
mest været Plan og Parchaka, man har 
deltaget i hos junior og trop.  
Her har retningslinjen tidligere været, at 
der til Plan gives et tilskud på 1000 kr. Der 
er forskel på Plan kursers pris, da nogle 
ligger langt væk, og nogle har en weekend 
med opfølgning. Typisk så koster et Plan-
kursus omkring 2000 kr. + transport. 

 
Det er vigtigt, at deltagerne følger uddan-
nelsesforløbene, således der opnås 
erfaring i eksempelvis ledelse af patruljen. 
Forløbe-ne aftales på ledermøde, og sker 
under supervision af gruppelederen. Der 
gives fortsat et tilskud på 1000 kr. til Plan. 

 
I forhold til Parchaka, MUS og tilsvarende, 
så har det været forskelligt, hvad der er 
givet. En pris på 300-400 kr. er typisk for et 
weekendkursus, og der har nogle gange 
været arbejdet med en lille egenbetaling – 
denne har været på 150 kr. (Svarende til 
hvad vi tager for en weekendtur) 
Uddannelse til spejdere skal vendes på 
ledermøde inden tilmelding. 

 
Vigtigt, at der afleveres kopi af kursusbevis, 
da der er mulighed for refusion af hytteleje 
og uddannelse. Det er grenleder, der står 
for tilmelding via kassereren, og kassereren 
sørger for, at der sker indhentning af kur-
susbevis til regnskab. 

 
Tilskudspolitikken vil kurser vil blive disku-
teret på et senere bestyrelsesmøde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grenledere og kassereren 
til orientering  
 

Marie-Louise foranlediger  



 
 
 
 

 

Bank, nem-id og e-Boks – hvem har ad-  
gang? 
Formand, gruppeleder og kassereren skal  
alle tre have adgang. 

 
Adgangsmulighed gives snarest til formand 
og gruppeleder. 

 

Diverse til økonomien. 
 

Mette trækker sig som kasserer. Hun bliver 
dog indtil, at der kan ske overdragelse til 
en efterfølger, og vil give en hånd under 
op-start af ny kasserer.  
Der var ønske om, at der, som det tidligere 
har været aftalt, blev udarbejdet arbejdsru-
tiner for de enkelte aktiviteter, så den nye 
kasserer vil kunne støtte sig til disse. Birgit-
te oplyste, at der inde på korpsets 
hjemme-side ligger en række (cirka 25) 
funktionsbe-skrivelser til medlemsservice, 
som man med fordel kan benytte. Der er 
planlagt 2 virtuelle kurser i starten af juni, 
hvor øko-nomidelen af medlemsservice 
bliver gen-nemgået. Marie-Louise, Birgitte 
og Henrik deltager i disse kurser. 

 
Skulle man have problemer med medlems-
service, så opfordrede Birgitte til at man 
tog kontakt til medlemsservice således, at 
man enten kunne få support eller det 
kunne blive rejst som et forslag til en 
forbed-ring/ændring. 

 
Janne har tilbud fortsat at stå for medlems-
funktionen i forhold til kontingent m.m. 
Bestyrelsen takker for dette.  
Marie-Louise lovede at forsøge at finde en 
ny kasserer hurtigt 

 

Beslutning om der skal ske tilbagebetaling 
af kontingent til spejderne.  
Der har været et par henvendelser i forhold 
til delvis tilbagebetaling. Der har generelt 
været spejder i 2½ af 6 måneder, og der er 
faste udgifter til spejdergården. Bestyrelsen 
besluttede, at der ikke skal ske tilbagebeta-
ling af kontingent til spejderne, da der har 
været spejder i jan-delvis marts, og at gre-
nene nu så småt er startet op igen. 

 

Forbrugsoversigt. 
 

Der er ikke oversigt over hvor meget vi 
bruger i el og vand. Dette bør vi følge lidt 
nærmere, da der er gennemført en række  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mette foranlediger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marie-Louise  



 
 
 
 

 energibesparende tiltag. Randi anskaffer et  

 skema til aflæsning af el og vand.  

 Som en start finder Mette, forbrugsoversig-  

 ter to år tilbage i økomomimapperne, og  

 sender disse til Birgitte for et overblik. Mette / Birgitte foranlediger 

 Opdatering af økonomi.  
 Der mangler noget opdatering af vores  

 økonomidel i medlemsservice. Under resul-  

 tat er det stadig budgettet for 2019, der  

 står på oversigten, dette gør det svært at  

 sammenligne aktuelt forbrug med 2020-  

 budge, da dette ikke fremgår.  

 Der mangler også, at budget for 2019 bliver  

 lukket (Under ”Budget”). Mette foranlediger 

 Økonomi for tagudskiftning  
 Henrik spurgte til, hvor udgiften til renove-  

 ring af tag og de 75.000 kr. i fondsstøtte  

 blevet bogført, da de ikke umiddelbart  

 

fremgik af regnskabet. Svaret var, at det stod 
i balancen.   

   

   

   

   

   

Punkt 4. Birgitte orienterede om, at arbejdet med  

Status på tag tag er færdigt. Vi holdt budgettet undtagen  

 en lille overskridelse på 9.000 kr. til forbed-  

 ring af mur, hvor der var sket ændring af  

 taghældning. Der er kommet loft på, samt  

 ekstra isolering.  

 Der er en række ting til opfølgning:  
 • Gennemgang af matrikel i forhold til  
  skruer, tagrester  

 • Maling af tagvinduer på indersiden  

 • Rengøring i mikro og mini-rum omkring  
  tagvinduer. Klares af de spejdere, der  

  er i det pågældende rum, da omfanget  

  er begrænset.  

 • Tilbageflytning til loftsrummet  

 I forhold til loftrummet skal vi være op-  
 mærksom på, at der er begrænsning i den  

 vægt som vi kan fylde på loftet. Der skal  

 derfor tænkes over mængden og placering.  

   

Punkt 5. Der ligger følgende aktuelle arbejdsopgaver  

Vedligeholdelse af spejdergården • Kalkning og sokkeltjære  

Hvordan organiserer vi det? •  Maling af udhæng – nye brædder ved  

  tag   



 
 
 
 

 •  Klipning af beplantning (problemer for  
  renovationskøretøj)  

 •  Nyt hegn ved mikro-stykket og ved  
  bålhytten  

 • Træbeskyttelse til bålhytten  

 •  Generel oprydning på grunden  

 • Reparation af borde/bænkesæt  

 • Maling af borde/bænkesæt  

 Hertil kommer de punkter, der er nævnt  
 under punkt 4 med hensyn til færdiggørelse  

 af taget.  

 Henrik udarbejder indkaldelse til to arbejds- 
Henrik foranlediger udarbejdel-  formiddage, hvor vi i tre timer, kan give 

 

se af mail til distribution  spejdergården lidt af den tiltrængte vedli- 
  

 geholdelse.  

   

Punkt 6. Lederne tager den op på det næste leder-  

Lederkabale. Der er pt udfordringer møde, hvor dette bliver det vigtigste punkt  
med at finde ledere til de yngste sammen med efterårets gruppetur. Dette  

grene fra august. med baggrund i ledernes ønsker.  

 Der er pt. mange som ønsker de to ældste  
 årgange, mens lederne ikke har vist så stor  

 interesse for de yngre årgange.  

 Marie-Louise foreslog at der skulle tænkes  
 alternativt, hvor man f.eks. havde mikro-  

 spejdere om lørdag og søndag. Henrik fore-  

 slog, at lederne på skift tog de yngre årgan-  

 ge, så disse blev dækket ind. På den måde  

 sikrede vi også, at grenene kunne oprethol-  

 des.   

 Disse forslag medtages til ledermødet. Birgitte foranlediger 

   

Punkt 7. Der blev rejst forslag om udvalg mellem  

Jubilæum 2021. Gruppen har 75-års gruppeleder, bestyrelsesformand, én leder  
jubilæum. Skal vi nedsætte et plan- og én forælder.  

lægningsudvalg?    

 Anette meldte sig til udvalget som foræl-  

 drerepræsentant, mens lederne finder ud  

 af hvem, der skal være repræsentant på Birgitte foranlediger 

 næste ledermøde.  

 Mål er at vi får et hyggeligt arrangement for  
 spejdere, ledere, forældre og gamle spejde-  

 re med tilknytning til gruppen.  

   

Punkt 8. Det vil være en god ide, at der de første 2-3 Anette, Michael og Marie- 
Opstart i august. Forældre fra besty- gange er en forældrerepræsentant til stede. Louise undersøger deres mu- 



 
 
 
 

relsen har tidligere år deltaget på de Anette, Michael og Marie-Louise havde ligheder, og koordinerer ind- 
første møder efter sommerferien, umiddelbart mulighed herfor. byrdes. 
for at tage imod nye forældre og   

besvare spørgsmål fra dem. Den gamle seddel med intro til gruppen skal  

 findes frem, og der skal tages kopier. Marie-Louise 

   

Punkt 9. Mini startede op som de første i spejder-  

Orientering om opstart efter corono- gruppen. Mini-lederne har lavet et godt  

lukningen. program, hvor der er tænkt over indhold og  

 logistik.  

 Efterfølgende er juniorspejderne også star-  

 tet op. Trop har besluttet, at der først er  

 aktivitet, når der er mulighed for at alle  

 samles. Mikro er endnu ikke startet op.  

   

Punkt 10. El-arbejde  

Siden sidst v/gruppelederen (Birgit- Arbejdet er i gang i forhold til udebelysning  

te) langs muren og gavle. Der har været møde,  

 hvor vi ændrede lidt på de første tanker.  

 Når vi har overblik over den samlede øko-  

 nomi, så bør vi arbejde videre med forbed-  

 ring af el-forholdene på gården. Det vil  

 både være som vedligeholdelse (der mang-  

 ler nye lamper i et par rum ), og som byg-  

 ningsinvestering (lys på raftetårn og lys i  

 bålhytte)  

 Fondssøgning.  
 Der arbejdes videre med fondssøgning –  

 midler søges til indkøb af borde og bænke-  

 sæt (eksempelvis 3 runde sæt, der skal stå  

 omme foran) flere midler til en lille aktivi-  

 tetsbane, der skal stå på bagsiden af huset Birgitte arbejder videre med 

 samt en ny trappe til mini-lokalet. fondsansøgninger 

 Der har været dialog omkring nogle spej-  
 derledere, der lagde billeder på facebook  

 under corona-krisen. Det var tale om et  

 privat arrangement, hvor man havde valgt  

 at være i spejderuniform. Dette skete  

 umiddelbart efter et grenleder-møde, hvor  

 det blev aftalt, at der ikke skulle laves syn-  

 ligt spejderarbejde her og nu. Baggrunden  

 var en henvendelse til gruppelederen fra en  

 forælder om billederne, der lå på facebook.  

 Det blev påpeget, at deltagerne stod inden  

 for de generelle udmeldte afstandsmål. Der  

 blev taget kontakt til spejderleder, der dog  

 ikke umiddelbart reagerede. Efterfølgende  

 dialog med divisionen, der også rettede  

 kontakt til den ene deltagende leder, da  

 man anså billederne som upassende i situa-   



 
 
 
 

 tionen. Birgitte oplyste, at det ikke var no-  

 get, der ville blive gjort mere ud af, men at  

 det er vigtigt, at alle generelt er opmærk-  

 somme på, at der ikke opstår forhold som  

 kan misforstås i den aktuelle COVID19-  

 situation.  

 Marie-Louise fandt det uheldigt, at divisi-  

 onschefen var blevet inddraget, og opfor-  

 drede til, at man overvejer proportionerne,  

 når nogen i gruppen begår fejl. Marie-  

 Louise har været i dialog med de involvere-  

 de ledere og tilskynder, at man generelt  

 taler sammen, når skriftlig kommunikation  

 går i stå.  

 Henrik oplyste til dette, at han anså det  

 som en passende reaktion, når man tænker  

 på, hvor følsomt, det har været under Co-  

 rona-tiden i forhold til afstandskrav og  

 forsamlinger. Når der ikke reageres på en  

 henvendelse, så er det fornuftigt, at gå  

 videre med informationen, således at Divi-  

 sionen kan forholde sig til den – især hvis  

 der skulle komme henvendelser hertil,  

 hvilket ikke ville være usandsynligt.  

 I forbindelse med de viste billeder på face-  

 book gjorde Divisionschefen opmærksom  

 på, at vi i gruppen ikke må have en leder  

 som kasserer, da det ikke er i overens-  

 stemmelse med korpsets love. Dette er et  

 forhold, der skal bringes i orden, da det kan  

 betyde, at vi ikke har vores gruppeanerken-  

 delse. Der ville være mulighed for at søge  

 dispensation frem til næste årsmøde.  

 Der har været kontakt til kommunen om  
 græsslåning, så den sker mandag, torsdag  

 eller fredag. Herved undgår vi forhåbentlig  

 så meget løs græs inde om onsdagen.  

 Vi har reserveret cirkuspladsen de næste  
 onsdage frem til sommerferien til vores  

 spejderaktivitet.  

   

Punkt 11. Ikke umiddelbart så meget at berette ud  

Siden sidst v/formanden (Marie- over, at der er kommet mange mail om-  
Louise) kring corona-situationen.  

   

Punkt 12. Ikke noget nyt … punktet udgår fremover,  

Nyt fra klanen. da det indgår i siden sidst fra gruppeleder  

   

Punkt 13. Marie-Louise melder ud med forslag til nye Marie-Louise foranlediger 
Godkendelse af datoer for kommen- datoer. Det forventes at ske efter sommer-   



 
 
 
 

de bestyrelsesmøder: ferien.  

 Det blev efterlyst, at møderne kunne ske  

 som ”ugedages-rul”, hvor flere forskellige  

 dage blev brugt til møder, så datoerne ikke  

 kun lå på den samme ugedag.  

   

Punkt 14. Birgitte er gået i gang med udarbejdelse af Birgitte foranlediger 
Eventuelt opgavebeskrivelser for spejdergruppen. Der  

 har tidligere været tale om at der skulle  

 udarbejdes sådanne beskrivelse, så der ikke  

 var tvivl om hvem som skulle løse hvilke  

 opgaver. Opgaverne bliver i første omgang  

 fordelt på bestyrelsesformand, bestyrelse,  

 kasserer, gruppeleder, ledere.  

 Samtidig er der blevet opstartet med et  

 samlet årshjul, så bestyrelsen og lederne  

 har overblik over de vigtigste aktiviteter.  

 Det forventes, at der kan præsenteres et  

 forslag til det næste bestyrelsesmøde.  

   

Hvis ikke andet er nævnt som deadline for opgaver, så er deadline som udgangspunkt det næstkommende møde. 


