Referat for bestyrelsesmøde d.21.5.2019
Tilstede: Lilian, Kirsten, Simone, Jonas, Marianne, Anette T N, Anders, Karen, Anette, Knud, Tine
Afbud: Janus
Ikke tilstede: Lars
1: Minier og trop har været på divisionsturnering. En af minipatruljerne vandt en 2.plads i Turn-out
Juniorfejden blev atter aflyst men juniorne holdte en weekend her i stedet for.
7 tropsspejder har været på Mærkemaraton på Stevninghus
En succes at have besøg af ”en råge-mand” til et spejdermøde. Han tilbyder andre
naturoplevelser. Han var fra Skov og Naturstyrelsen.
Ledersituation:
- udfordret lidt i juniorgrenen, som vi i ledergruppen ser på
Alternative ture
-Vigtigt stadig at tage på tur selvom en evt. tur udefra aflyses (f.eks. som juniorfejden)
2: Evaluering af jubilæet
Vi har siden jubilæet fået 10.000kr fra fam. Herkert
Samlet har vi fået 15.000 kr. samt 2100kr i gavekort til Spejdersport, samt fine gaver
En super super dag
Udgifter i alt: 12.500kr
Lars har sendt billeder fra jubilæet. Kirsten og Tine kigger dem igennem og sender til Karen som vil
lave en fotobog eller to
3: Økonomiudvalg: intet nyt
4: Forældre udvalg: Karen har lavet et skriv om hvordan vi kan blive bedre til at lukke forældrene
ind. Der oprettes en facebook-gruppe (Karen) Anette sender det rundt til bestyrelsesmedlemmer.
Fra på mandag d.27.5 vil vi starte kaffe-hygge igen frem til sommerferien. Tine kommer hver
mandag. Forældrerep. kommer som de kan.
5: Årshjulet Slettes!!!
6: Referater hvordan gemmes? Referaterne gemmes på hjemmesiden Tønderspejderne som pdf-fil
under bestyrelse
7: Huset; Arbejds lørdag d.14.9
8: Bredeådal: Intet nyt
9: Retænke arrangementer: Næste møde igen
Skt. Hans: I år afholdes det fra 17-19.30/20 da det falder på en søndag.
Vi mødes kl. 16
Tag gerne en picnickurv med. Vi vil sælge aktivitet-billetter som de kan betale
med når de skal prøve de forskellige ting
Spejderfesten:
Generalforsamlingen; Reminder; Ide: Fastelavn med slå katten af tønden mens der holdes
møde eller evt. en tønde til forældrene også.
10: Opfølgning fra sidst
En lørdag hvor vi snakker vision/ryste sammen dag kommer med næste gang

11: Indkommen post
Dialogmøde om ny tilskudsmodel: Anette og Kirsten deltager mandag d.27.5 19-21
Nyhedsbrev fra DDS mest omkring korpsrådsmødet og tages med på mødet i september i
forhold til hvem vi vil stemme ind.
Dannebrog fylder 800 år fejres d.15.6 i Kbh Glenn og Tine deltager
Henvendelse om et løb (Bevæg dig for livet) grundlovsdag som vi vælger ikke at deltage i.
12: Næste møde tirsdag d.3.9 kl.19-21
13: Evt. Kæmpe ros til klanen for deres flotte tårn og tavlen med billeder af bestyrelsen.
Husk at gøre rent generelt i huset, specielt efter brug af maling
Referat Godkendt
Referent Tine E Houborg

