
Referat af bestyrelsesmødet 19. maj 2022 kl. 19 i hytten på Formosavej 
 
Tilstede: Christoffer, Patrik, Jonna, Mia, Morten, Martin, Duus, Lars, Janus, Kaspar, Philip, Line. 
Afbud: Sille, Stine, Brendan. 
 
Dagsorden 
 

1. Velkomst 
Morten er dirigent og referent. 
 

2. Orientering fra grupperne 
a. Mikro: Sommerlejr i pinsen, forældremøde. 
b. Ulve: Divisionsturnering, aktivitetsdag mere inden sommer. 
c. Spirer: Divisionsturnering, PUF, endagstur inden sommer, 15 spirer, tømt venteliste. 
d. Trop: Divisionsturnering, vil overnatte i hytten, overnatte på Amager Centers tag to 

weekender (får noget udstyr), gøre reklame for PLAN-kurser (80% tilskud). 
e. Klan: Deltager ikke i divisionsturnering, madmøde båltyper, planlagt natløb for trop, 

indkøbe gryder, Trangia, bygge karrusel til Skt. Hans mv.  
f. Paxtu: Majmøde, skovtur for seniorer Kr. Himmelfart i Dyrehaven, planlagt 

aktiviteter Zoo, smedje, deltager på oprykningstur. 
 

3. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde 
a. Status på juletræer: Vi har kontakt til en fyr, der hedder Tage, der sælger økologiske 

juletræer. Christoffer kontakter formænd/kasserer før der laves kontrakt. 
b. Status på indkøb + indkøb af motorsav: Klan køber projektorlærred, Kaspar køber 

mikroledertelt og motorsav (ca. 2.500 kr), transportvogn kommer i slut maj. 
 

4. Arbejdsdag søndag 19. juni.  
Fra 10-16 med tilmelding. Vi giver frokost og drikkevarer. Børn kun ifølge forældre. Nogle 
mødes dagen før for at grunde før maling mv. Morten sender link til google-dokument, 
hvor man kan skrive arbejdsopgaver ind. Morten opretter begivenhed og sender mail ud. 
 

5. Skt. Hans torsdag 23. juni. 
Fra 17-21. Bål kl. 19. Forældre står for indkøb af mad og drikke samt salg/produktion af 
mad/kage. Klan sælger drikkevarer. Grene står for aktiviteter + bål/heks mv. Invitation til 
Skt. Hans omdeles til naboer og laves opslag på grundejerforeningens facebookside. Mad 
bliver burgere, pølser, flæskesteg, vegetar, kartoffelsalat. Line undersøger klippekort til 
aktiviteter. Vi bruger mobile pay og har et centralt sted til kontanter. Lars undersøger 
brænde til bål. Patrik står for print af sangtekster. Morten link til google-dokument, hvor 
forældre kan skrive sig på vagtplan. Morten opretter begivenhed og sender mail ud. 
 

6. Tilskudsregnskab til KBH Kommune.  
Underskrives af bestyrelsen og revisor. Indsendes senest 31. maj. Vi forventer at modtage 
ca. 110.000 kr. i tilskud. 

 



7. Eventuelt 
a. Skæg og Blålys på Amager Strand 2. juni. 
b. Vi mangler 2-3 personer til køkkenhold på Spejdernes Lejr. Vi spørger bredt ud i 

forældrekredsen. Morten sender mail ud. 
c. Patrik har fundet nye intranet/filopbevaring til bestyrelsen. 

 


