
Referat af bestyrelsesmødet torsdag 31. marts kl. 19 i hytten 

Tilstede: Christoffer, Thea, Patrik, Jonna, Stine, Brendan, Mia, Morten, Mette, Duus, 
Kaspar, Sille 

Afbud: Martin Justesen, Søren, Janus, Jesper, Philip og Line. 

Dagsorden 

1. Velkomst 
Morten er dirigent og referent. 
Præsentation af bestyrelsen. 

 
2. Orientering fra grupperne 

a. Ulve: Tager på tur i weekenden. Klar selv-mærke. To gamle klanspejdere 
som nye ledere (Sarah og Emil). Tobias er leder efter Kalana. 

b. Spirer: Har ringet til venteliste. Alle er inviterede til at starte efter påske. Fem 
skal på PUF. Divisionsturnering i slut maj. Er ved at finpudse efterårstur. Er 
færdige med stop sult-forløb om verdensmål nr. 2. 

c. Trop: Lige været på vintertur. 10 skal på Forlev. Ved at forberede til 
tropsdivisionsturnering. Knob, splejs, bål. Tømmerflåde senere på året. 

d. Klan: Blevet kontaktet af fransk spejdergruppe, der vil besøge dem. 
e. Paxtu: 16 til det første Paxtu-møde. Positiv stemning. Afholder 

planlægningsmøde start april. 
 

3. Opfølgning på grupperåd og seneste bestyrelsesmøde 
a. Paxtu: Kontingent og enhed oprettet i Medlemsservice. 
b. Forældreinddragelse: Er løbet i gang. Når køkken er klar, laves offensiv 

kampagne.  
 

4. Genudpegning af ledere 
Mikro: Kade, Krista og Mikkel. 
Ulve: Tobias, Sarah, Emil og Patrik. 
Spirer: Duus, Kaspar og Jesper. 
Trop: Christoffer, Line og Nicklas. 
Klan: Philip og Line. 
Paxtu: Jesper. 

 
5. Udlån af hytte og reklame for ny spejdergruppe 

Vi har fået en forespørgsel fra en ny spejdergruppe på Amager om vi vil reklamere 
for deres spejdergruppe over for vores venteliste og om de må låne hytte og grund i 
weekenderne til familiespejd. Vi siger ja til, at vi orienterer vores venteliste om den 
nye spejdergruppe og nej til udlån af hytte/grund, da vi selv ønsker at råde over 
den.  

 
6. Prioritering af indkøb inkl. fondsbevillinger og varmepumpe i klanhytten 

Vi har fået 30.000 kr. til telte og 10.000 kr. til transportvogn i fondsmidler. 
Ledertelt, klantelt inkl. spare poles indkøbes for fondsmidler (Kaspar). 
Transportvogn er allerede indkøbt for fondsmidler Vi venter med at tage stilling til 
letvægtstelte til behov opstår. Vi lejer motorsav i stedet for at købe. Klanen får 



4.000 kr. til indkøb af lejrudstyr. Maling af klanhytte afklares ifm. arbejdsdag. 
Lærred til projektor indkøbes. Musikanlæg indkøbes. Opretning af klanhytten 
afklares ifm. arbejdsdag. Klanen får 2.500 kr. til leje af bil + brændstof til 
oprykningstur (fast driftsudgift).  
 

7. Forslag om juletræssalg 
Christoffer præsenterede oplæg om salg af juletræer. Bestyrelsen sagde ja til 
indkøb af juletræer for 32.000 kr. (200 stk.), der skal sælges på grunden ved hytten 
10.-11. og 17.-18. december samt evt. hverdagsaftener. Evt. overskud vil deles 
mellem trop og klan.  

8. Eventuelt 
Skt. Georgs Dag afholdes 21. april. Der er bestilt rafter til SL22. Ledergruppen 
diskuterer, om der er mulighed for at inviterer ukrainere/flygtninge til spejd. 

 


