
Referat af bestyrelsesmødet torsdag 29. september kl. 19 i hytten 

Tilstede: Morten, Mia, Søren, Brendan, Kaspar, Line, Tobias, Christoffer, Kade, Sarah, 
Nicklas, Duus, Janus, Thea, Jesper, Krista, Sille, Jonna. 

Afbud: Martin J, Philip, Patrik, Lars, Stine, Mette. 

Dagsorden 

1. Velkomst 
Morten er dirigent og referent. 

 
2. Orientering fra grupperne 

a. Mikro: Masse nye mikroer ind. 20 i alt. 
b. Ulve: Nye ulve, 24 nu – op til 28. Divisionstur, 10 km tur, Tyskland med spirer 

til sommer i uge 26. 
c. Spirer: Olsen Banden tema på divisionstur. Færdige med økse, sav og bål. 

Går rigtig godt. Amar rundt. Forløb, der slutter på vintertur. Sommerlejr i 
2024 til Færøerne. Sejle ud og flyve hjem. 22-ish, begyndende venteliste. 

d. Trop: Triple challenge: luft, vand, land. Besøge klatrevæg hos spejdergruppe 
på Islands Brygge. Divisionstur. Juletræssalg til jul. Sommerlejr i Schweiz. 
24-25 spejdere på vej mod 27-28 spejdere. 

e. Klan: Går godt. Oprykningstur gik godt. En masse tilbage fra efterskole. 
Mange til møderne. Ryste sammen-efterårstur. Muligvis udlandssommerlejr i 
2023. Færøerne, Norge eller Østeuropa. 

f. Paxtu: Går fremad. Primitiv madlavning på Fælleden. Lære at smede. De 
dødes dag. Ca. 22 spejdere. 

 
3. Status på økonomi 

Forventet underskud på ca. 100.000 kr. mod budgetteret underskud på ca. 50.000 
kr. Skyldes dog, at vi først får ca. 50.000 kr. i tilskud for SL22 næste år. Vi har søgt 
Københavns Kommune om 20.000 kr. i varmehjælp pga. høje elpriser. 

 
4. Justering af pris på gruppeture 

Hytten på juletur er elopvarmet, så vi kan forvente ekstraregning på 10-15.000 kr. 
Hæver prisen med 50 kr. til juleturen. Obs på at forklare forældrene årsag til 
stigning. 

 
5. Tilskud til indkøb af kanoer 

Gruppen har fået 50.000 kr. fra Friluftsrådet til kanoer. Egenbetaling vil formentlig 
være ca. 5.000 kr. Vi siger ja tak. 

 
6. Forældreinddragelse 

DDS tilbyder nyt element på hjemmesiden, hvor forældre vil kunne tilmelde sig som 
”forældrehjælpere”. Thea, Jonna og Stine vil afholde forældremøde i november og 
sætte i gang i øget forældreinddragelse. Ledere kan skrive ved nye opgaver. 
Arbejdsweekend tentativt i marts. 
 

7. Korpsrådsmøde og Amager Øst bydelsplan 



Tilmeldingsfrist til korpsrådsmøde 1. oktober. Nicklas og Christoffer deltager på 
gruppens vegne. Amager Øst: Hvert fjerde år skal alle lokalområder lave en 
bydelsplan, og har derfor indkaldt til repræsentantskabsmøde 11. oktober.  

8. Juletur – køkkenhold 
Vi lægger følere ud til gamle køkkenhold og gør status på næste møde. 
 

9. Juletræsalg. 
Levering i uge 47. Salg i weekenderne i uge 47, 49 og 50. Vi vil invitere eksterne, 
der må sælge brugsgenstande, men ikke mad. 
 

10. Evt. (varmepumper, rafter) 
Obs på ikke at lade varmepumper køre ved alt for høj temperatur, og sluk for 
varmepumpe i klanhytten mellem møderne.  
 
Kaspar har kontakt til Reden om at arrangere hjemtransport af rafter til gruppen. Får 
brug for frivillige til at samle rafterne sammen inden lastbil kommer. 
 
Næste møde er torsdag 17. november kl. 19. 

 

 

 


