
Referat gruppestyrelsesmøde d. 20.08.20 kl. 19.00-21.00 

1. Velkommen, spørgsmål fra sidste møde.

Velkommen fra Anette. Kirsten fortøller at de for første gang at en spejder var med tåre i 
øjnene for at sige på gensyn. Det var meget rørende at se, at det har gjort så stort indtryk 
på en lille fyr.

1. Valg til næstformand

Anette synes det er en meget energisk bestyrelse der er kommet til, så hun synes ikke der 
er det store behov for en næstformand.

1. Økonomi. Kriterie for økonomi vedlægges.

Vi gennemgik de forskellige tilskud til forskellige arrangementer. Anette vil gerne have 
den revideret og tjekker igennem, så den bliver up to date.

 4. Spejderi, incl. ledersituation. Evaluering af sommerlejr. Nyt fra divisionen. Bagestål 
evaluering.

En masse dejlige sommer lejre er overstået, og det har været en stor succes. Bla. det at holde 
spejderlejr i Tønder gjorde at mange børn var trygge ved ikke at være alt for langt væk fra deres 
forældre.

Vejret var ikke med hver dag, men alle børn havde en kæmpe oplevelse.

Harry Potter weekend, er også veloverstået, med meget stor succes. Der var lavet kostumer til 
lederne og det hele var bare så gennemført. Der var meget varmt, men det fungerede rigtig godt.

Klanen har været på sjælland, hvor de også havde en super god uge med godt vejr og en masse 
gode oplevelser.

Peter Schmidt er kommet ind på Medicin i Odense, og har fået lejlighed, og er i gang med at finde 
et arbejde samt være passiv medlem.

Janus træder ind på Peters plads og hjælper til. Samt Tine har snakket med Anne-Line, en 
tidligere spejder fra Tønder, som har sagt Ja til at kunne hjælpe. Så det skaber en god ro omkring 
Junioerene, så der er ledere til at være der om mandagen.

Andreas og Christian er blevet ledere ved microerne, sammen med Clarissa.

Tine har lavet en evaluering af Bagestålet og sendt ind at vi har brugt det rigtig meget og der er 
stor begejstring for det.

 5. Åresforening. Se mail sendt seperat. 

Anette er blevet spamet af kommunen og Karen har sendt en skrivelse og indstillet Tønder 
spejderne til Årets forening, med alt det der er blevet lavet i Corona tiden, før-efter og under 
Corona. Hjemmespejd mm.

Nina sender en god skrivelse omkring Corano tiden med hjemmespejd.

6. Tårnet. Indgangs potal 

Stigen er blevet fjernet fra Tårnet-indgangs portalen. Det hele er blevet tjekket igennem og man 



giver tårnet en levealder på et år mere.

7. Familiespejd, hvor langt er I hvad er der behov for hjælp til?

Familiespejd starter i morgen. Indtil videre er der ca. 25 tilmeldte. Så til at starte ud med, synes vi 
det er en rigtig god start. 

Meningen er vi holder Familiespejd en gang i måneden.

Programmet vil altid være holdt på et plan, hvor alle kan være med og der vil ikke blive stillet det 
store program op hver gang.

Vi har lagt op til at folk betaler 25 kr. pr person, men der kom forslag på at man enten betaler for 
voksne eller for børnene.

 8. Fremtidige arrangementer. Fejring af foreninger.

Der kommer lidt arrangementer den næste tid.

Med hensyn til julefesten, finder vi nogle alternativer til hvor man kan holde det henne. Vi vil 
forhøre os i hallen om det er muligt at holde den der.

Vi undersøger forskellige muligheder med hensyn til Julefesten.

Kirsten forhøre sig omkring Gruppeturen d 12-13 September. Med hensyn til Corona.

Skal vi, skal vi ikke.

Efter en god dialog, fandt vi frem til at aflyse Weekenden, for at være et godt eksempel udadtil.

Tine Fortalte om fællesskabsstafetten, som kommer til at foregå i uge 43.

 9. Loppemarked i en coronatid.

 Vi fik holdt et rigtig godt loppemarked, med et rigtig flot overkud, og med mange besøgende 
efter omstændighderne.

Vi samler stadig lopper og der er allerede mange på vej.

10. Huset, incl. generalforsamling.

Knud fortalte at der lige er blevet holdt generalforsamling. Og Glen er blevet valgt som formand 
for huset og Janus er blevet valgt som suppleant.

Glen har sagt Ja til at være formand for et år indtil videre. Vi ser gerne at der kommer en anden 
formand, så vi kan trække mere på Glen i spejder regi.

 11. Bredeådal. incl. generalforsamling. 

Der er generalforsamling d 29.

Der er lidt udfordringer i øjeblikket. De vil gerne lave lidt vedtægts ændringer.

12. Ønsker til kursus.

Janus har et ønske til Kursus.



Der er 3-4 stykker der gerne vil afsted på Klan-Leder weekend.

 13. Beretning om kursus. 

Der var ikke noget at berette.

14. Visionsarbejde med focus på spejderne. Visionerne vedlægges indkaldelsen.

Hvert år skal der indsendes visioner ind, hvad man ger vil i fremtiden.

Hvordan får man dem til at blive ved efter Junior………

 15. Indkommet post.

Nej Tak til at sælge lodsedler.

 16. Evt. 17. Næste møde. 

Næste møde. Onsdag Den 7 Oktober fra 19-21

18. Godkendelse af referatet.


