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Referat fra Bestyrelsesmøde – Den 22. juni kl. 19.00 til 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 
 
Deltog ikke …  
Pernille Purkær (gruppekasserer) 
Kristina Sørensen (forældrerepræsentant - suppleant) 
Rikke Simonsen (Ung i bestyrelsen) 
Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen) 
 

 
Indledningsvis var der præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
Der blev herefter diskuteret lidt løst og fast om arbejdet på spejdergården. 
 

Dagsorden Referat Til opfølgning 

Arbejdsopgaver Listen med arbejdsopgaver i bestyrel-
sen færdiggøres, og udsendes, således 
at den kan blive diskuteret på næste 
bestyrelsesmøde. 

Birgitte / Henrik N. 

Udviklingsplan Som emner til den kommende udvik-
lingsplan blev nævnt  

- Indretning af cirkusplads 
- Lederudvikling 
- Oversigt med ”det vi plejer” 

 

Arbejdsweekend Der findes en dato i efteråret til en 
arbejdsdag på 3-4 timer. Blandt de 
emner, der skal prioriteres er kalkning 
af spejdergården, samt grøn pleje 

Henrik N. kommer med 
forslag til dato. 

Medlemskab Der er pt. venteliste til minigrenen, da 
der forventes at være 30 spejdere ef-
ter sommerferien.  
Der er samtidig sagt stop til tre prøve 
gange, således at man starter direkte 
med at gå til spejder. 

 

Gruppetur Gruppeturen afholdes 24-26/9. Der er 
tale om en gratis tur som følge af co-
vid19-nedlukningen. Der er samtidig 
lederuddannelse i denne weekend, så 
antallet af ledere vil ikke være helt så 
højt som normalt. Der søges efter 
hjælp til køkken og andre praktiske 
funktioner. 

 



Regnskab  Opdatering af regnskab sker som halv-
årsafslutning. Regnskabet medtages til 
næste bestyrelsesmøde 

Pernille 

Aktiv Ferie Der er i uge 26 aktiv ferie på spejder-
gården, hvor emnet er Verdensmålene. 
Der deltager en håndfuld spejdere. 

 

Familiespejd Vi har haft besøg fra DDS Farsø, hvor 
der blev snakket om opstart af familie-
spejd hos dem. Der blev samtidig ud-
vekslet andre erfaringer og ideer om-
kring spejderarbejdet. 

 

Grupperådsmøde Der var ikke det store fremmøde til 
grupperådsmødet, men divisionsche-
fen Claus fik en god orientering om 
hvordan det seneste år er gået, og 
hvilke planer, der er for 2021. Claus 
informerede også om arbejdet i divisi-
onen. 

 

Ledersammensætning Der er lavet udkast til lederkabale efter 
den sammensætning af spejderne, som 
vi forventer efter sommerferien. Der er 
god stemning og tilgang i ledergrup-
pen. 

 

Spejdernes Lejr Der er ikke kommet mange informati-
oner om SL2022. Det lyder dog til, at 
SL2022 bliver forholdsvis dyr at deltage 
i. Ved tidligere lejre er mikro og mini 
først kommet senere (på 3-4 dagen). 
Lejren afholdes 23-31. juli ved Hede-
land Naturpark (tæt på Roskilde). 

 

Korpsråd Valgte til Korpsråd 
- Anita 
- Birgitte 

 

Divisionsråd Valgte til Divisionsråd 
- Anita 
- Birgitte 
- Pernille 
- Randi 
- Lone 

 

Affaldssortering Der opstartes med affaldssortering på 
spejdergården. Der sorteres i første 
omgang i de 10 mest almindelige em-
ner. Der opsættes piktogrammer på 
skraldespandene. 

Birgitte/Minigrenen 

Opstart af spejder i august Vi plejer at have 1-2 fra bestyrelsen 
som hjælp til forældre i forhold til in-
formation og salg af tørklæder. 

Henrik N. 



Det tidligere informationsbrev prøver 
vi at finde frem. 

Udlejning Udlejning sker ikke til private, der ikke 
har tæt tilknytning til spejder. Reglerne 
fremgår af hjemmesiden.  

 

Alkohol og rygning Vi har i dag en alkoholpolitik hos spej-
derne. Der har været talt om, at der 
var behov for at denne skulle revide-
res/opstrammes, men det er ikke mere 
aktuelt i forhold til ledersammensæt-
ningen i gruppen. 
Den nuværende rygepolitik er tilsva-
rende den som korpset har. 
De nuværende politikker kigges gen-
nem ved lejlighed. 

 

Kommende bestyrelsesmøder Mandag 30/8 kl. 18.30 – kl. 21.00  
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. 


