Referat af bestyrelsesmøde i 6.-7. Sundby torsdag 28. oktober 2021
Tilstede: Stine, Søren Vand, Janus, Line, Morten, Jonna, Martin Justesen, Christoffer, Martin Duus
og Thea.
Afbud: Mette, Lars og Kirsten.
Dagsorden
1. Velkomst
a. Martin Justesen er dirigent og Morten er referent.
b. Hvis ingen har kommentarer til referatet, så er det godkendt fem dage efter
udsendelse til bestyrelsen.
2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer, herunder forventninger til arbejdet i
bestyrelsen.
a. Bordet rundt.
3. Orientering fra grupperne:
a. Mikro: Ingen til stede fra mikroerne.
b. Ulve: Christian stopper som leder til sommer. Ny leder skal findes inden da.
c. Spirer: Stor oprykning. Har tømt venteliste. 4 nye spejdere ud af venteliste på 57. Tre
ledere og går godt. Har gang i kort og kompas og snart science pirates.
d. Trop: Går godt. Ingen mangel på ledere. Planlægger tema om velgørenhedshjælp og
vintertur.
e. Klan: 19 medlemmer Største klan nogensinde. Går godt. Tager på efterårstur og
planlægger løb til juletur.
4. Forældreinddragelse v. Stine
a. Stine, Jonna og Thea ser på hvilke af gruppens driftsopgaver, forældrene kan hjælpe
til med. Der oprettes to google-dokumenter (et til driftsopgaver og til ad
hoc/arbejdsdag-opgaver), hvor alle kan skrive opgaver ind. Digital kalender til
opgaver kan måske give mening. Robotgræsslåmaskine og vaske/tørremaskine kan
evt. aflaste/løse opgaver.
5. Juletur
a. Søren Vand, Kirsten og Morten fra bestyrelsen deltager på køkkenholdet. Jonas –
kok og tidl. spejder i gruppen – deltager også. Et par tidligere spejder høres, om de
kan give en hånd med. Søren sørger for indkøb. Morten er i hytten fra fredag.
6. Fastlæggelse af møder for 2022
a. Bestyrelsesmøder afholdes 20. januar (budget/regnskab), 31. marts, 19. maj, 18.
august, 29. september og 17. november. Som udgangspunkt kl. 19 i hytten.
b. Grupperåd afholdes 27. februar, arbejdsdag 19. juni, Skt. Hans 23. juni og
oprykningstur er 2.-4. september.
7. Eventuelt
a. Køkken: Gulv i køkken bliver lavet 13.-.14. november. Derefter aftales videre
forløb. Der skal bygges vægge, filtes/males og til slut monteres køkken inkl.
tilslutning til el, vand og afløb.

b. Snak om tilslutning til ture og at sommerlejren kan være en lang lejr for nogle af
børnene.
c. Martin Duus er i gang med at finde pris for sommerlejren 2022.
d. Patrik, Tobias og Thea inviteres med til bestyrelsesmøderne fremover.

