
Bestyrelsesmøde Tirsdag d.3.9.2019 

Tilstede: Anette K, Marianne, Anders, Knud, Lars, Janus, Kirsten, Lilian og Tine 

Afbud: Karen, Simone og Jonas Anette N kommer senere 

1. Spejderi siden sidst; løbende nye spejdere her efter sommerferien. Dog tilsvarende et par stykker 

der ikke kom efter ferien.  

En super sommerlejr, overskud på 2400kr Ønske om at vi fremover har en madmor eller to med. 

Ledersituationen; Juniorne har lavet mødehjul til møderne og det køre fint. Mikroerne er nu 

Clarissa, Johnny og Christian og de har også planlagt.  Klanen overvejer at flytte møde så der er tid 

til både at være leder og klanmedlem. 

2. Økonomi; der er brugt 5000kr ud af de 17.000kr bl.a. på økser, kløver, ”kaffe-brygger”, gryder og en 

dutchowen. Lige nu har spejderne ikke nogle ønsker på ting. 

3. Huset.  Arbejdsdag lørdag d.14.9.kl8.30-14 seddel sendt med spejderne hjem 

4. Bredeådal Ikke mange møder afholdt. Projekter løber lidt ud i sandet…. Shelter, raftestativ… Der 

kommer skilte op derude, da man nu må træne hunde derude. Dog ikke når der er spejdere       

5. Opfølgning fra sidste møde udsættes igen 

6. Evaluering Sct.Hans overskud på ca 2000kr. En god ide med tidlig båltale (19.00) Hold endelig øjne 

og øre åbne efter en bål taler til næste år. Okay ide med at medbringe picnickurv. Fortsat god ide 

med div aktiviteter. Lykkehjul er et stort hit. 

7. Forældreudvalg: Infoaften mandag d.7.10 kl.18   

Forældrekaffe vil vi fremover foreslå er fra maj-sept. 

Mere forældreinddragelse; madmor på sommerlejr, ellers mest praktisk arbejde i forhold til huset 

og Bredeådal og ikke at glemme at hente gevinster udenfor gågaden til spejderfesten 

Forældre-facebook-gruppe; det virker ikke helt efter hensigten, men vi giver det en chance . 

8. Nytænke Spejderfesten?  Minierne henter gevinster i gågaden mandag d.28.10 fra kl.16-17.30 

Andre gevinster hentes af bestyrelsen. Vi gennemgik listen over butikker. Mikroerne går ud med 

takkekort efter spejderfesten.  

Alle spejderne laver en Revy over de sidste 100 år som underholdning. 

Nytænke generalforsamling? Fastelavnsfest planlægges til næste år. 

9. Materialegennemgang – tovholder; Christian T N, Glenn og Knud spørges evt. ønsker skal med til 

budgetmødet i november og til ledergruppen i oktober. Tine ordner Hvor er der behov for noget 

nyt. 

10. Hjemmesiden opdateres af Janus. Vores blad med program skal ligge på siden. Billeder der viser 

hvad vi laver, samt en liste over kontaktpersoner med telefonnr. 

11. Visionsmøde bliver d.5.11 med fokus på forældresamarbejde og budget.  Vi er fortsat i gang med 

vores forandrings-proces men der skal kigges på en ny visionsplan. 



12. Korpsrådsmøde d.15-17.11 Der er en plads til en forælder hvis der er en som har tid og lyst       

13. Fotobog;  Fremadrettet vil vi gerne oprette et drev/en konto hvor man kan ligge billeder på som så 

kan bruges til en fotobog. Vores første bog er over 100 års jubilæet. Vi laver en bestillingsliste. 

Fremover vil vi lave en årsbog er tanken.  Janus er tovholder på drevet. 

14. Cykel Rally på ledergruppen og måske ellers  er sendt rundt.næste møde 

15. Indkommen post 

16. Næste møde d.5.11.19 

17. Evt. Anette N og Lars stiller ikke op igen. 

Referent Tine E Houborg 


