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  Det Danske Spejderkorps, Støvring  

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 8. oktober 2020.  
 

Sted Spejdergården  

Deltagere/Bestyrelsen Marie-Louise Kragelund (formand) 
Pernille M. Purkær (kasserer) 
Birgitte W. Simonsen (gruppeleder) 
Anette D. Nielsen (forældrerepræsentant) – afbud 
Mie L. Frederiksen (forældrerepræsentant) – afbud 
Michael R. Petersen (forældrerepræsentant) – referent 
Henrik Nyrup (lederrepræsentant) 
Randi Ginderup (lederrepræsentant) 
Rikke W. Simonsen (ung i bestyrelsen) 
Tajs D. Nicolajsen (ung i bestyrelsen) 
Ole B. Andersen (suppleant) – afbud 
Kristina Sørensen (suppleant) - afbud 

 

Dagsorden Referat Til opfølgning 

1. Velkomst ved formand Formand (FM) bød velkommen og meddelte, at hun 
ønsker at fratræde hurtigt muligt, idet det ikke er 
lykkedes at etablere et godt samarbejde med 
gruppeledelsen.  
FM varetager dog funktionen indtil en ny formand er 
fundet. 

Bestyrelsen skal forsøge at finde en ny formand 
hurtigt muligt (Alle) 

2. Godkendelse af referat Referat godkendt i henhold til procedure godkendt på 
seneste bestyrelsesmøde (Torsdag d. 3. september 2020). 
Uenighed om hvorvidt drøftelse af punkt om samarbejde 
fra seneste bestyrelsesmøde skulle indgå i referat. Dette 
er ikke medtaget. 

Når der er valgt ny FM skal procedure for 
godkendelse af referat på dagsordenen igen (Ny 
FM) 
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3. Økonomi a) Kun de to med senere betalingsfrist mangler at 
indbetale kontingent. 

b) Udlæg udbetales ca. Hver anden uge og nuværende 
procedure virker. 

c) Drøftelse af hvordan indtægter og udgifter ønskes 
bogført.  
Der er et ønske om at synliggøre indtægt fra fonde 
(konto 1053).  
Indtægt fra kommunen skal deles i forhold til 
almindeligt driftstilskud o tilskud til tag.  
Der er søgt om ordinært tilskud til vedligeholdelse på 
kr. 12.000,- 
Kassereren skal have adgang til foreningsportalen 
ved kommunen. 

d) Kassererskiftet er gennemført. Drøftelse om der skal 
skiftes bank pga. høje gebyrer.  

e) De sidste detaljer mangler af falde på plads 
f) Budgetforslag udarbejdet.  

Bestyrelsen indstiller til grupperådsmødet, at 
kontingentet for de enkelte grene fastholdes og 
generelt fastsættes i forhold til antal mødegange pr. 
måned (eksklusiv undtagelser pga. COVID-19 
restriktioner). Det betyder, at Klan skal betale det 
samme som familiespejd. 

 

Ad c) Birgitte, Henrik og Pernille møde for at få 
bogført tagudgift korrekt og for at få overblik over 
tilbageværende beløb på vedligeholdelseskontoen. 
Ad d) Priser ved andre banker undersøges (Pernille) 
Ad e) FM tager kontakt til banken. 
Ad f) FM tager dette med på dagsorden for 
Grupperådsmøde 

4. Nye ledere a) Bestyrelsen godkendte følgende nye ledere: 
Anita, Chris, Helle, Johannes, Maria, Mathias, Nina, Rikke, 
Tajs og Vibeke. 
b) Følgende procedure for nye ledere blev vedtaget: 

• Børneattest og ledererklæring udfyldes med 
det samme.  

• Der gives gensidig prøvetid. 

• Ledergruppe har mulighed for at sige fra i 
forhold til at dele gren med ny leder. 
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• Bestyrelsen godkender lederemne på 
næstkommende bestyrelsesmøde 

5. Corona status Jf. Rebild Kommune må spejderaktiviteterne gerne 
fortsætte, så længe de generelle retningslinjer for 
forsamlingsforbud overholdes. 
Nuværende tilgang til aktiviteterne fastholdes. 
Bestyrelsen er indforstået med, at grenene evt. skiftes til 
at holde fri for at kunne overholde afstandskravene. 

Afventer tilbud i forhold til udebelysning. 
Undersøger mulighed for teltløsning, der skal være 
under 48m2 pga. byggeregler (Birgitte/Henrik)  

6. Arbejdsdag Arbejdsdag d. 7. november. 
Liste med arbejdsopgaver fremgår af referat fra maj 
2020. 

Der skal findes en til at stå for arbejdsdagen ellers 
udskydes den til foråret. 
Ole og Kristina spørges (FM) 

7. Nyt fra gruppelederen Gruppetur aflyst pga. COVID-19 restriktioner. 
Penge fra Y-Men: kr. 5.800,- 
Lodsedler fra Lions skal sælges senest i december. 
Lederne er blevet gode til at blive, således aftenens 
forløb kan drøftes. 

 

8. Nyt fra formanden FM har drøftet med korpset om muligheden for at sende 
en konsulent til gruppen i forhold til at løse 
samarbejdsproblemer eller understøtte et ønske om 
bedre samarbejdsrelationer. Følgende datoer er mulige: 
3, 17 eller 26. november. 

Tilbagemelding om mulige datoer gives til FM 
hurtigst muligt (Alle) 
FM indgiver dato til korpset (FM) 

9. Oversigt over opgaver i gruppen v. 
Henrik og Birgitte 

Oversigt over arbejdsopgaver fremsendt særskilt. 
Kassererrollen blev gennemgået. 

Hver enkelt går igennem egen rolle (Alle) 
Drøftes på næste møde (Henrik og Birgitte) 

10. Fremtidige møder Møde med Dieter fra korpset i november (dato tilgår). 
Udviklingsplan udarbejdes 7. januar 2020. 
 

FM sender dato ud for mødet med Dieter (FM) 
Input til udviklingsplan fremsendes inden 7. januar 
(Ledere) 

11. Eventuelt Bestyrelsen støtter op om trop-kollektiv, såfremt 
korpsets regler overholdes. 

 

 

Dagsorden vedlagt som bilag 


