
 

Det Danske Spejderkorps, Støvring  

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 3/9 kl. 

19.00-21.00  

Sted  Spejdergården  

Deltagere/ Bestyrelsen 

Marie-Louise Kragelund (formand) 
Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) 
Pernille Mayntzhusen Purkær (kasserer) - afbud 
Michael Petersen (forældrerepræsentant) - afbud 
Mie Frederiksen (forældrerepræsentant) – frem til ved 20-tiden. 
Anette Damgaard Nielsen (forældrerepræsentant) 
Henrik Nyrup (lederrepræsentant) 
Randi Gindeberg (lederrepræsentant) 
Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen)  
Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen)  
Suppleanter:  
 Ole Bertram Andersen - afbud 
 Kristina Sørensen   

Dagsorden  Referat  Til opfølgning  

Punkt 1. Godkendelse af 
dagsorden og referater af 
forudgående møder 

A: Godkendelse af dagsorden 

B: referatet af bestyrelsesmødet den 28/5 bliver 
godkendt efter rettelse til økonomi til 
tagudskiftninger.  

Rettelse til sidste punkt under tagudskiftning. 
Henrik tilføjer:   

Henrik spurgte til, hvor udgiften til renoveringen 
af tag og de 75.000 kr I fondsstøtte er blevet 
bogført, da det umiddelbart ikke fremgik af 
regnskabet. Svaret var at det stod I balancen.  

Herefter godkendelse af det sidste 

Henrik ret I andet 

referat 



ekstraordinære referat 

Punkt 2. Principper for 
referater  

 Se vedhæftet bilag om “vejledning om 
referater” 

Bilaget blev gennemgået og vi aftalte at bruge 
det med følgende tilføjelser: 

- at man kun læser referat, når det er 
godkendt, hvis man ikke har deltaget I 
mødet.  

- Hvis man har rettelser, sendes de til alle 

- Referanten prøver at lægge referat ud på 

hjemmesiden, hvis der er problemer, spørg 

bestyrelsesformanden. 

 

Punkt 3.  Samarbejde I 
ledergruppen 

Punktet er blevet diskuteret 
 

         

  

4. Økonomi 

Der er blevet udleveret regnskab. Kasseren gennemgår 
til næste bestyrelsesmøde, da hun ikke deltog idag på 
mødet. 

Der er sendt kontigent ud. I opkrævningen er der taget 
højde for nedsætning af kontigent til leder, kasserer og 
bestyrelsesformandens børn. 

Til næste bestyrelsesmøde laver vi sammen budget for 
2021. 

Formanden følger op på ledererklæringer. 

Til næste møde tager vi op omkring evt nedsættelse af 
klankontigent, da de kun mødes 1 gang om måneden.  

 

 

 

Kassereren 

gennemgår til 

næste møde 

Næste møde laves 

budget for 2021 

Formanden følger 

op på 

ledererklæringer 

Næste møde: evt 

nedsættelse af 

klankontigent 



5 Godkendelse af 

nye ledere 

Godkendelse af nye ledere skal også ske af bestyrelsen. Vi 

laver afgørelse for hvordan det gøres i praksis til næste møde. 

Ledere der holder pause eller stopper skal aflevere deres 

nøgle.  

Næste møde: 

hvordan 

godkender 

bestyrelsen nye 

ledere fremover 

6. Arbejdsdag 

Indkaldelse til arbejdsdag 7. november. Næste møde 
planlægges det I detaljer  

Næste møde 

planlægge 

arbejdsdag I 

detaljer 

7. Jubilæum 2021 

Marie-Louise træder ud af jubilæumsudvalg. Det resterende 

udvalg arrangerer arrangementet.  

(Birgitte, Annette, Randi og Henrik 

 

8. Corona-status 

I forhold til at overholde de gældende regler om hvor mange, 

der må være i hvert rum, forslår vi, at der skal være en turnus 

så der hver mødegang er 2 grene udenfor. Samt 1 gren I 

juniorrummet og 1 gren I de to grupperum ovenpå.  

Vi prøver at finde en løsning så der er læ udendørs til 2 grene 

Der bevilliges 10.000 kr til læ 

Der bevilliges 10000 kr til udelys. Henrik formidler kontakt 

til elektriker 

Henrik tager 

kontakt til 

elektriker 

9. Nyt fra 

gruppelederen 

• Der er pt venteliste for nye børn og ikke 3 

gratis prøvegange som førhen. 

• Vi siger velkommen til nye ledere og har pt 

ingen ledermangel 

• Gruppeturen er flyttet til første weekend I 

oktober 

• Birgitte har afleveret gruppens hævekort og 

har modtaget et nyt personligt hævekort til 

gruppen og hun har fået netadgang til 

banken 

•  

 

10. Nyt fra 

formanden 

• Der har været divisionsrådsmøde, men der deltog ikke 

nogen fra gruppen. 

• Der har været forespørgelse fra fritidsrådet om man 

kan melde sig, hvis man har lyst. Kontakt Marie-

 



Louise for nærmere info 

• Bestyrelsen vil gerne holde arrangement sammen med 

ledergruppen 

•  

11. Oversigt over 

opgaver I gruppen 
Udskudt til næste møde 

Nyt punkt næste 

møde 

 

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

 


