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Referat fra Bestyrelsesmøde – Den 12. oktober kl. 19.00 til ca. kl. 21.00. 
 
Mødet blev gennemført via Teams 

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

 

Dagsorden Referat 

Status i gruppen Der er 98 medlemmer i gruppen – der er kommet to piger mere til juniorgrenen. 
 
Fordelingen er lige nu: 
- 5 tropsspejdere 
- 26 juniorer 
- 25 minier 
- 9 mikroer 
- 10 familiespejd + forældre 
Der er stadig muligt at tilmelde sig mikro og trop. Hos mikroerne overvejer de 
en ”tag en ven med”-seddel til udlevering i skolen. 
 
Mathias og Sandra var med på uddannelsesmarked. lederne opfordres til at 
deltage i kurser. 
 
Der er rykket igen for lejekontrakt vedrørende grunden – de er obs på, at det 
ikke er gruppen, der skal betale, hvis der findes noget i jorden.  
 
Der er planlagt ledermøde den 26. oktober, hvor lodseddelsalget skal planlæg-
ges.  
 
Der er korpsrådsmøde i november, men der er ikke planlagt deltagelse fra grup-
pen. 
 

Gruppeturen Familiespejd – deltog søndag fra kl. 9-14 
Mikro – de deltog ikke på turen, men afholder noget senere 
Mini – der deltog ca. 20 stk. og de tog flagmærke og bålmagermærke 
Junior – øvede lejropbygning og Impeesa 
Trop – hyggede sig og lavede løb for familiespejd 
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Budget for 2022 Der blev udarbejdet budget for 2022 i fællesskab. 
 
Der er 1.400 lodsedler, der skal pakkes i poser – aftalt, at Anita tager dem med 
hjem onsdag og pakker dem i poser. 
 

Emner til kassererposten Der blev drøftet, hvad bestyrelsen kan gøre for at hjælpe med kassereropgaver-
ne.  
 
Det blev aftalt, at der skal være et fast punkt på dagsordenen omkring økonomi. 
 
Herudover blev aftalt, at årshjulet for kassereren skal på dagsordenen hver 
gang.  
 
Pernille sender den oversigt hun har fået omkring kassererposten, så det kan 
komme med – oversigten fremgår her nedenfor. 
 

Status på leje af grund Status blev oplyst under det først punkt. 
 

Arbejdsdag Forslag til invitation er fremsendt på mail – det skal fremgå, at det kun er for 
børn ifølge med voksne. 
 

Aktiv ferie i uge 26 – hvor-
dan gik det? 
 

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

Arbejdsweekend – datoer 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 mid-
dag og i nogle timer frem.  
 
Der blev foreslået, at der skulle være en plan A og plan B for arbejdsdagen. 
 

Inspirationsaften til nytænk-
ning af dagstilbud – for-
håndstilkendegivelse skal 
meldes ind 
 

Birgitte er tilmeldt  

Opfølgning på eventuelt fra 
sidste møde 

Rikke har fulgt op på spørgsmålet. 
 
Og deres hun er dækket forsikringsmæssigt uanset hvad der måtte ske. 
 
Det blev drøftet, at der skal vises hensyn til hunden – men også hensyn til bør-
nene. 
 
Deltagelse af hunden må vurderes fra arrangement til arrangement. 
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Eventuelt Lodseddelsalg 
- Der er 1.400 lodsedler og der skal søges hjælp til at koordinere på dagen.  
- Lodsedlerne skal sælges inden den 22. december.  
 
Uddeling af hjælpersedler 
- I andre foreninger i byen udleveres en seddel, hvor forældrene bliver bedt 

om at melde sig for forskellige opgaver i foreningen 
- Kunne overvejes brugt i vores gruppe? 
 

Kommende bestyrelsesmø-
der 

Mandag 22/11 kl. 18.30 – kl. 21.00 

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

 
 
 
Arbejdsbeskrivelse på kassererfunktionen 

Løbende opgaver - Refusion af udlæg til lederne 
- Betaling af regninger 
- Bogføring og afstemning af bank i MS 

 

Faste opgaver vedr. regnskab - Regnskab klar til revisor 
- Fremsendelse af regnskab før grupperådsmøde 
- Budget for kommende år 

 

Faste opgaver vedr. tilskud fra kommunen - Ansøgning om aktivitetstilskud fra kommune 
- Ansøgning om tilskud til lederuddannelse 
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- Regnskab og dokumentation til lokaletilskud 
- Indsendelse af underskrevet regnskab 
- Ansøgning om lokaletilskud for kommende år 

 

 


