
Referat af bestyrelsesmødet torsdag 17. november kl. 19 i hytten 

Tilstede: Morten, Brendan, Kaspar, Lars, Tobias, Christoffer, Sarah, Nicklas, Duus, Patrik, 
Lars, Philip, Søren, Stine, Janus, Line, Mette, Thea. 

Afbud: Mia, Sille, Martin J. 

Dagsorden 

1. Velkomst 
Morten er dirigent og referent. 

 
2. Orientering fra grenene 

a. Mikro: Ingen mikroledere på mødet. 
b. Ulve: I gang med nørdmærke og knivbevis.  
c. Spirer: 17 afbud pga. halloween, i gang med kort og kompas, tovværk, 

stjernetid, planlægger juleafslutning. 
d. Trop: Gør klar til juletræssalg, planlægger sommerlejr til Kandersteg.   
e. Klan: Planlægger sommerlejr til Holland, München eller Irland. Planlægger 

løb til juletur.  
f. Paxtu: Det går godt. 

 
3. Orientering fra Korpsrådsmødet, herunder bæredygtighed 

Tema om hvordan man kan forbedre sin gruppe ift. bæredygtighed. Indkøb, 
affaldssortering. Udviklingsplan fra korpset: Bæredygtighed, flere ledere, vild i 
naturen, urban scouting. Stine, Duus – udvalg vil se på, hvordan gruppen kan blive 
mere bæredygtighed. 
 

4. DDS/AP Møller-midler til nye hytter og reparationer 
Afsættes i første omgang 80 mio. kr. til 25 nye standardhytter og reparationer af 
gamle hytter. Ansøgningsproces til reparationer åbner i januar 2023. Krav om f.eks. 
nedrivning mv på gammel hytte. Der kommer webinarer om processen. 
 

5. Juletræssalg 
Troppen står for salg af juletræer. De hænger flyers op i 
nærområdet/supermarkeder og i postkasser. Klanen står for salg af varm kakao, 
gløgg og æbleskiver. Ny leverandør af træer fundet. Der pyntes op dagene før 
salget starter. 

 
6. Aktiviteter med ukrainske børn 

Divisionen har skrevet ud til grupperne, om der er interesse for at lave aktiviteter for 
ukrainske børn på Amager. Duus har kontaktet ukrainsk pavillonby om evt. 
interesse efter at have vendt det i ledergruppen. Afventer tilbagemelding. De 
spørges, om de har lyst til at komme til juletræssalg. 

 
7. Forældreinddragelse 

Møde med 15 forældre om inddragelse i hyttearbejde, ugentlig rengøring mv. Andre 
forældre har meldt sig til at hjælpe til med f.eks. kørsel af spejder, snobrødsdej osv. 
Kontaktlister over forældre er lagt i grenenes dueslag. Forældre melder sig for et år 
ad gangen. Ledere kontakter selv tilbudsforældre, hvis de har brug for hjælp. 



 
8. Økonomi 2022 og foreløbigt udkast til budget 2023 og 2024  

Forventet underskud på 64.000 kr. i år. Foreløbigt budget med overskud på 64.000 
kr. i 2023, og 19.000 kr. i 2024. Ledergruppen tænker over evt. ønsker til større 
indkøb, der skal budgetteres med. Udgiftsposten Ture og lejre gennemgås, så 
beløb bliver mere retvisende fremadrettet. 

 
9. Møder 2023 

Bestyrelsesmøder 2023: 19. januar, 30. marts, 11. maj, 17. august, 12. oktober og 
23. november. Grupperåd 26. februar, Skt. Georgs Dag 23. april, arbejdsdag 10. 
juni, Skt. Hans 23. juni, oprykningstur 1.-3. september og juletur 1.-3. december. 

 
10. Eventuelt (kanoer, juletur (tilmelding + køkkenhold)) 

Kanoer modtaget. Sender mail til forældre om juletur. 3.300 børn står på ventelister 
i DDS - 85% af dem i hovedstadsområdet. Vi diskuterer på et senere møde, hvad vi 
som gruppe kan gøre. Orientering om undersøgelse af frafald blandt spejdere. 
 


