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Referat fra Bestyrelsesmøde – Den 30. august kl. 19.00 til ca. kl. 21.00. 
 
Mødet blev gennemført via Teams 

Deltagere Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) 
Anita Ege Dybro (formand) 
Lone Laursen (forældrerepræsentant) 
Anette Damgaard Nielsen (forældrerepræsentant - suppleant) 
Randi Gindeberg (lederrepræsentant) 
Henrik Nyrup (lederrepræsentant) – referent 
Rikke Simonsen (Ung i bestyrelsen) 
Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen) 
 
Deltog ikke …  
Pernille Purkær (gruppekasserer) 
Kristina Sørensen (forældrerepræsentant - suppleant) 
 

 

Dagsorden Referat Til opfølgning 

Status i gruppen Der er 97 medlemmer i gruppen, hvor der er venteliste 
til familiespejd, minierne og juniorerne. 
Der er stadig muligt at tilmelde sig mikro og trop 
 
Det går godt i ledergruppen. 
 
Til gruppeturen fordeler de enkelte afdelinger sig forskel-
ligt på dagene i weekenden. 
 
Programmet for året er på plads for de fleste afdelinger. 
 

 

Arbejdsopgaver i besty-
relsen 

Det udsendte bilag med arbejdsopgaver for bestyrelsen 
blev gennemgået 
 

 

Udviklingsplan Punktet udskydes til næste møde og inden da forsøges at 
finde den gamle plan. 
 

 

100 dage Der kan søges penge fra kommunen for at få folk i gang 
med fælles aktiviteter inden covid-19-nedlukningen. 
 
Der er søgt om midler og der købt materiale til at lave 
omkring 200-250 fuglekasser – Familiespejd har afprøvet 
det.  
 

 

Gruppetur den 24.-26. 
september 

Til gruppeturen fordeler de enkelte afdelinger sig forskel-
ligt på dagene i weekenden. 
 

 

Status på leje af grund Der er endnu ikke udarbejdet endelig lejekontrakt.  
Der er ansat en ny hos kommunen, som skulle tage sig af 
det, men der afventes stadig materiale fra kommunen. 
 

 



Regnskabet for gruppen Regnskabet er sendt pr. mail til alle i bestyrelsen.  
 
Aftalen blev, at vi kan melde tilbage, hvis noget undrer i 
regnskabet.  
 

 

Aktiv ferie i uge 26 – 
hvordan gik det? 

Det gik fint med aktiviteten og børnene virkede til, at de 
hyggede sig. 
 

 

Arbejdsweekend – dato-
er 

Der blev nævnt følgende arbejdsopgaver: 
- Kalkning af huset 
- Ukrudt og hækkeklip 
- Træværk og udhæng males 
- Hovedrengøring indenfor 
- Bålhytten males 

 
Den 31. oktober 2021 blev foreslået som arbejdsdag med 
fremmøde over middag og i nogle timer frem.  
 
Der blev foreslået, at der skulle være en plan A og plan B 
for arbejdsdagen. 
 

Randi og Tais 

Spejdernes lejr 2022 Det koster 2.250 kr. for deltagelsen. 
 
Lederne har drøftet deltagelse uden at være endeligt 
afklaret herom.  
 
Bestyrelsen bakker op om at fravælge deltagelse i Spej-
dernes lejr på grund af prisen og geografien.  
 
Der overvejes deltagelse i en centerlejr i Jylland i stedet.  
 

 

Eventuelt Rikke og Tais har spurgt til bestyrelsens holdning til at 
have en hund med til gruppens arrangementer? 
 
Det blev aftalt, at Rikke og Tais undersøger dækningen 
hos forsikringen, hvis noget skulle ske med hunden.  
Det skal også undersøges om der er retningslinjer i korp-
set, der kan have betydning for deltagelsen. 
 
Det blev også sagt fra bestyrelsen, at hvorvidt hunden 
kan deltage ved gruppens arrangementer især er af-
hængig af, hvordan børnene i gruppen har det med det.  
 
Punktet skal med igen til næste bestyrelsesmøde. 
---ooo--- 
Lodseddelsalg blev drøftet, men så længe der ikke er 
nogen datoer, udskydes punktet 

Tais og Rikke 

Kommende bestyrelses-
møder 

Tirsdag 12/10 kl. 18.30 – kl. 21.00 
Mandag 22/11 kl. 18.30 – kl. 21.00 

Alle 

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


