
 Tønder d. 28.09.20 Indkaldelse til gruppestyrelsesmøde 
d. 07.10.20 kl 19-21.  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, vedhæftet indkaldelsen. 

 2. Spørgsmål til sidste møde.  

Referat godkendt fra sidste møde.  

 

2. Spejderi. incl lederesituationen.   
 

Tine fortæller at det går rigtig godt. Der kommer mange nye spejere hele tiden. Der er kommet 2 nye ledere til, så det er 
dejligt at der er god tilslutning til at ville være spejder i Tønder. 

 

Det er vigtigt Andreas og Clarissa siger til hvis de har brug for flere hænder til at være ved de små.  

 

Tine fortæller også at der er nogle super seje assistenter, som er rigtig gode hjælpere. 

 

 

3. Familespejd.   
 
Det er FEDT siger Karen. Det var bedre med andet møde, og det er hyggeligt. God mad og glade forældre. Det der bliver 
lavet er holdt på et plan for 3-6 årige, men der er plads til alle. 

 
Vi snakker en del om hvad man skal betale for familiespejd. Men udgangspunktet skal være at det ikke skal, være bøvlet. 
 
Vi er blevet enige om at det koster 200 kr. halvårligt at være med til Familiespejd fra Januar 2021 
 
Karen laver et skrift til dem der møder op til de fremtidige møder omkring betaling. 

 

4. Fremtidige arrangementer, julefest.   
 

Halloween tur. 
Junior og trop tager afsted som planlagt til Bredeådal 
 
Minierne tager afsted på Juletur til Bredeådal, den 13-14 November, Eller hvor der er plads. 
 
Mikroerne holder Halloweenløb på en mandag til et almindeligt møde. 
 
JULEFEST 
 
Anders kom med et forslag med at minierne bruger et møde på at gå ud til byens butikker og sige Tak for deres store 
støtte de sidste mange år med gaver til lotteri, og at vi i år pga. Corona springer julefesten over. 
Tine og Janus formulere brevet og gør det færdig. 
 
 
Aflysninger fra Tine. 
 
30 oktober. Modtagelse af 5000 kr. er aflyst, så de sender beløbet og en årsbog. 
Fællesskabsstafetten uge 43 er aflyst 



Indstillet til årets forening. Aflyst, og ikke meldt ny dato ud endnu. 
Klanleder mm er også aflyst. 

 

5. Huset.  
 
Arbejds Lørdag Lørdag den 31 Oktober. 

 

6. Bredeådal, incl. Generalforsamling.  
 
Generalforsamling d 29-8.  
Vi har fået mange af vores ønsker med i de nye vedtægter. 
 
Arbejdsweekend  Lørdag den 14 November. 

 

7. Korpsrådsmødet.  
 

1000 mand skulle have mødtes i Legoland i November, men det er blevet besluttet at man mødes rundt om i Landet. 
 
Det er blevet besluttet at man skal stemme om nye vedtægter, men Tine har sendt en mail, da hun mener det skal 
skubbes til næste år, da der er rigtig mange ændringer, som der er brug for at man er til stede og kunne diskutere med 
andre DDS medlemmer. 
 
Christian, Andreas, Marianne, Tine og Anette sætter sig sammen og læser det grundig igennem og vender det sammen.
  

 

8. Økonomi.   
 
Fra 1 Januar skal vi betale for Mobilepay. Dette kommer vi ikke udenom, da Mobilepay er fremtden. 

 

9. Ønske om kursus.  
 
Ingen Ønsker om kursus, eftersom det meste bliver afyst pga. Corona. 

 

11. Beretning om kursus.  
  

 

12. Visionsarbejde med fokus på spejderne, Visionerne er sendt ud. Kan vi 
gøre  det smart?  
 
Der kommer muligvis en ansøgning om at lave et spøgelseshus i byen. Tine har en kontakt som hun undersøger, om det er 
muligt. Dette skulle være noget der ville komme i gang i 2021. 
 

 

13. Indkommet post.   

 
Der er ingen indkommet post. 

 

14. Evt.  
 
Simone har efterspurgt en Up To date af billeder af Ledere og bestyrelses medlemmer til tavlen. 

 

15. Næste møde. 
  Næste møde er Onsdag den 13 Januar. 

   Vi påtænker Generalforsamling Onsdag den 24 Februar, hvis andet ikke bliver aktuelt. 

 



16. Godkendelse af referat.   
 
Referent Claus Bogh Christensen. 

Med venlig hilsen   

Anette   
Formand   

SU: Afbud til tlf 25331847 eller mail: anette@bbsyd.dk 
 


