
Referat af bestyrelsesmødet torsdag 19. januar 2023 kl. 19 i hytten 

Tilstede: Morten, Krista, Sille, Kaspar, Lars, Tobias, Sarah, Nicklas, Duus, Patrik, Lars, 
Philip, Line, Thea, Mia, Christoffer, Mette, Jonna. 

Afbud: Janus, Brendan, Stine, Søren og Martin J. 

Dagsorden 

1. Velkomst 
Morten er dirigent og referent. 

 
2. Orientering fra grenene 

a. Mikro: 20 spejdere. Forældremøde med fokus på, at børnene ikke larmer så 
meget. Ikke planlagt sommerlejr endnu. 

b. Ulve: 20 spejdere. Førstehjælp, telte, knob. 
c. Spirer: 15 spejdere. Ved at gennemgå venteliste. Go global-mærke over to 

måneder. Tur til Valund. Tur i pinsen. 
d. Trop: Forlev i påsken, patruljekursus, divisionsturnering. Forberedelse til 

Schweiz. 
e. Klanen: 12 spejdere. Laver kalender for foråret, snakker sommerlejr. 
f. Paxtu: 12-15 spejdere. Afholdt smededag og de dødes dag. Planlægger 

julefrokost for leder/klan/Paxtu. 
 

3. Ny DDS/AP Møller-hytte - inspirationsbesøg hos 6.-7. Sundby 
I forbindelse med projektet om fremtidens spejderhytter og kredshuse vil en 
projektkonsulent fra Spejderne gerne have input fra børn/unge. Vi inviterer dem til 
et tropsmøde. Thea deltog i workshop om ny spejderhytte: Det bliver ikke en 
klassisk hytte. Formentlig ingen patruljerum, kun plads til en gren af gangen, 
naturhytte, mange mellemrum med halvtag/vægge, ikke kun spejderhytte – også 
plads til skovbørnehave o.lign. Skak kunne tilgå rum udefra. Fokus på tiny house, 
og hvordan børn og unge bruger uderummet. 
 

4. Ønsker til større indkøb 2023 
Ønsker: Brædder til ny terrasse. Duffelbags til troppen. Nyt træ til udemøbler. 
Solcelleoplader. Alustænger til mastesejl. Grill. Ny mast til mastesejl. Nye stole. 
Klapborde. Vi søger fondsmidler til noget af det, og gør status, når vi har fået svar 
på dem. 
 

5. Grupperåd 2023 
a. Dirigent: Bestyrelsen vil foreslå Duus. 
b. Referent: Vi finder en til grupperåd. 
c. Regnskab: Indtægter og udgifter markant højere end budgetteret pga. 

fondsmidler til indkøb, SL22 og større tilskud end forventet. Underskud på 
70.000 kr. Større end forventet pga. manglende budgettering af SL22, og 
fordi tilskud til lejren først kommer i 2023. Obs på, at vi selv skal søge tilskud 
til nogle kurser.  

d. Budget 2023: Indtægter og udgifter skal revideres ift. ture og lejre. Hver gren 
melder ind med budget for årets sommerlejr. Vi budgetterer fortsat med 
juletræssalg, der måske udvides til hele gruppen.  



e. Budget 2024: Samme overvejelser som 2023. Overskud mindre end i 2023, 
da der ikke er samme tilskud til sommerlejr som ved SL22. 

f. Kontingent: Vi fastholder på 2.400 kr. årligt. 
g. Evt. forslag: Ingen forslag 
h. Klan står for katten af tønden, så børnene er underholdt, mens forældrene er 

til grupperåd. 
 

6. Bæredygtige indsatser  
Stine og Duus har lavet et forslag til, hvordan gruppen kan blive mere bæredygtig. 
Det går på tre ben: spejdernes kompetencer, gruppen som organisation og 
bygninger/matrikel. Idéen er, at gruppen indarbejder et eller flere af forslagene i 
gruppens arbejde. Forslaget sendes ud med referat fra bestyrelsesmødet, grene og 
andre summer over det, og vi gør status på næste møde. 

 
7. Eventuelt 

a. Status på juletræssalg: Gik godt, solgte stort set alt. Trop/Patrik indhenter 
tilbud på træer til i år. 

b. Rafter fra Reden: Kaspar er på sagen. Råber højt, hvis han får brug for 
hjælp. 

c. Juleturshytte: Ingen ledige hytter første weekend i december. Tages op 
ledermøde slut januar om turen skal flyttes til anden weekend. 

d. Slut med udlæg. Store udgifter kan betales med gruppens dankort. 
e. Medlemsservice opdateres og lukkes derfor i uge 11. 


