
Tilstede: Jesper, Kirsten, Jonna, Tobias, Christoffer, Jonathan, Lars, Patrik, Sille, Søren, Jonas, 

Kasper, Thea, Morgan, Duus, Stephanie  

Afbud: Bjarke, Christian,  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

a. Kasper er valgt og Stephanie er valgt som referent  

2. Sankt Hans / sommerfest  

a. Vi afholder privat arrangement for lederne, bestyrelsen med familier, klanen – vi 

spiser fra kl. 18.00 – grillen tændes 17.30.  

b. Arrangementet er kun med mad og bål 

i. Planlægningsteam og indkøb: Patrik, Lars, Tobias 

ii. Bål: laver vi på dagen 

iii. Der skal laves et skilt der skal hænge ude ved lågen hvor der står ”Grundet 

Covid-19 afholder vi privat arrangement” – Thea laver dette 

c. Der skal laves tilmelding på hjemmesiden – Patrik laver dette 

d. Der skal laves opslag på hjemmesiden og Facebook – Kasper laver dette 

e. Kirsten laver kage 

3. Sommerlejr status 

a. Sverige er aflyst – da der ikke er åbnet op for grænsen 

b. Vi er i kontakt med Hylkedam på Fyn og Kråruplund på Maribo som nye steder  

c. Vi skal have flere busser til at transporterer os, da der skal være 1m imellem alle.  

d. Mikroerne bliver hentet i busser fra hytten 

e. Morgan laver et skriv til Facebook når endelig hytte er valgt  

f. Sommerlejr møde for lederne når vi har styr på stedet  

4. Meddelelser fra gruppeleder 

a. Vi har fået bevilliget 200.000kr. til nye vinduer og døre – det gælder både klanhytten 

og hovedhytten. De bliver sat I til efteråret.  

b. Når man får fondspenge, så skal man selv ”smide” 10% af beløbet – derfor hvis vi 

selv lægger noget arbejde i at fjerne dørkarmene, så kan man betale på denne 

måde.  

c. Vi skal have indhentet tilbud på tømrerarbejde og de ting, Morgan har allerede gået 

i gang med at kigge på dette.  

5. Udvalg 



a. Vi skal have ryddet op på grunden og fjernet noget affald – der ligger også en 

jordbunke der skal køres væk.  

b. Vi skal have klippet hækken  

c. Materialerummet skal gøres færdigt  

d. Mikrorummet skal gøres færdigt – vi skal have lavet nyt gulv derinde / Morgan har 

planer om at hive gulvet op og ”kigge” hvad vi har indenunder 

6. Evt.  

a. Klan oprykningssituation snak 

b. Visitkort til hver gren med grenleder detaljerne kontakt oplysningerne  

c. Mikroerne mangler mikroledere efter sommerferien – vi skal have fundet en løsning 

på dette.  


