
Referat af bestyrelsesmødet torsdag 18. august 2022 

Tilstede: Line, Duus, Mia, Søren, Patrick, Tobias, Mikkel, Kaspar, Lars, Morten, Janus og Jonna (fra 
kl. 19.50 - pkt. 3). 

Afbud: Stine, Martin Justesen, Brendan, Christoffer og Philip. 

1. Velkomst (dirigent, referent) 
a. Morten begge. 

 
2. Opsamling på arbejdsdag, Skt. Hans og SL22 

a. Arbejdsdag gik godt. Vi mangler: Brænde skal skæres op, klanhytte males anden 
gang, rense terrasse. Plan for græsslåning (sendes ud til alle forældre). 

b. Skt. Hans var en succes. Gode aktiviteter. Dejligt vejr. Fik solgt ca. 250 kuverter 
mad. Ca. 5.000 kr. i overskud. 

c. Supergod tur! Dog manglende aktiviteter for bl.a. klanspejdere – vi giver 
feedback til SL2022-arrangørerne. Gruppens rafter er ved en fejl blevet leveret 
til Reden i Hillerød – vi forsøger at få dem tilbage. Tilmelding næste gang skal 
laves som separat tilmelding for hver rate, så vi undgår forvirring. Early warning 
om større underskud i år, fordi vi ikke har budgetteret korrekt med SL2022. 
Gerne køkkenhold på næste SL. 
 

3. Orientering fra grupperne 
a. Mikro: Forbudt at stille ting i mikrorummet. Karoline er leder. Indkøbt 

mikroledertelt. 
b. Ulve: Vil gerne have ledertelt. Kan låne af troppen. Har bestilt sommerlejr til 

Tydal næste år. 
c. Spirer: Glæder sig til oprykningstur. Har bestilt sommerlejr til Tydal næste år. 
d. Trop: Forbereder oprykningstur. Mange aktiviteter i weekenderne i foråret – 

holder lille pause i efteråret. 
e. Klan: Forbereder oprykning. Fået mange tilbage fra efterskole. Rigtig mange i 

klanen. Malet hytte og skal male anden gang. Grej indkøbt. 
f. Paxtu: Har afholdt Zoologisk Have-dag. 
g. Gruppelederdag: Patrick skal have at vide, hvem der rykker op fra hver gren.  

 
4. Indkøb af juletræer 

a. Ja til indkøb af 100 økologiske juletræer til ca. 30.000 kr. Forventet overskud ca. 
10.000 kr. Kaspar forsøger at indhente tilbud på ikke-økologiske træer, før vi 
træffer endelig beslutning. 
 

5. Oprykningstur 2.-4. sep. 
a. Pt. 32 tilmeldte. Program er klart. Skrive til forældrene, at de kan deltage. 

Arrangere løb om søndagen. Kan ikke forvente at være sammen med børn på 
turen. Eget telt.  
 

6. Eventuelt 



a.  Varmepumpe installeret i klanhytte, kontaktinfo på hjemmeside rettet til, vi 
bestiller service af vores gamle varmepumper, opvaskemaskine skal kiles op. 


