
Referat 
Peder Skrams Gruppe 
Bestyrelsesmøde den 27. marts, 20.00, Skramsbo 
 
Deltagere: Line, Mai-Britt, Mogens, Nisse, Rasmus, Mads, Kristian, Mette,Pia 
Afbud: Nanna, Ulrik 
 
NYT FRA GRENENE 
Familie Spejd: 
Mette oplyser, at der er omkring 25 som har meldt positivt tilbage på det opslag hun har lavet 
om familiespejd på 8752-facebooksiden.  
Pia og Mette laver møde om familiespejd sidst i maj. 
Vi brainstormer over emnet på næste bestyrelsesmøde. 
 
Mikro-mini:  
Det er nødvendigt med en venteliste. Der kan maks være 24 minier og 24 mikroer. 
Mads skriver formulering, som kan lægges på hjemmesiden. 
Rasmus og Mads giver besked når der må indmeldes igen.  
Der skal være mindst 10 ledere til mikro-mini grenen. Pt er der 8. 
Mads tager en snak med Kajsa og Janus på onsdag. De har tidligere vist interesse. 
Pia lægger opfordringen til at blive leder på facebook og på 8752. 
 
Junior: 
Der er kommet 3 nye juniorer den senest tid. 
Der er SKØNT. Nisse mener ikke at det er sket tidligere, at der bliver indmeldt nye i 
juniorgrenen. 
4-5 juniorspejdere er tilmeldt PUFF-kursus. Dejligt, at vi får lokket dem afsted på kursus. 
 
Trop: 
1 ny tropsspejder 
 
Senior: 
Nogle af vores seniorer som er studerende er tilmeldt gul patrulje, hvor man ikke betaler 
kontingent. Dette er dog en underskudsforetning, da vi stadig betaler korps- og 
divisionskontingent for dem.  
Pia undersøger hvad kostprisen er for at være korpsmedlem, og seniorerne opkræves 
fremover dette beløb. 
 
NYT FRA GRUPPELEDEREN 
Intet nyt 
 
NYT FRA KASSEREREN 
Pas på pengene! Vi har lavet nogle investeringer i nye telte og trangiaer, og vi får nogle 
omkostninger til nedrivningen. Lav ikke for mange nye indkøb, før end vi får pengene fra 
kommunen. 



 
NYT FRA FORMANDEN 
Ny årskalender  
Blev fremlagt og godkendt. Datoerne skrives i kalenderen på hjemmesden. 
 
Gaver som tak for samarbejdet: 
Pia køber til Marianne, Max og Bo. 
 
Overdragelse til ny kasserer 
Der blev taget kopier af kørekort og pas. 
Pia leverer til banken. 
 
Persondata forordningen 
På næste bestyrelsesmøde gennemgår Pia vores forholdsregler vedr. håndtering af 
persondata. 
 
NYT FRA WEB-ANSVARLIG 
Mette viste, hvor nemt det er at lægge artikler på hjemmesiden. 
 
FREMTIDIGE ARRANGEMENTER 
Rengøringsdag  6. april,kl. 9-13 
Junior-tropsnat, 6.-7. april 
Junior-tropsweekend,  
10.-12. maj 
 
Pinselejr Temnæs, 
7.-9. juni 
Mogens, Nisse og Katrine arrangerer aktiviteter 
Pia organiserer madplan og udsender tilmelding. 
Go Gris vil gerne sponsorere en gris til grillen. 
Pia spørger Max om han vil grille. 
 
Sommerlejr 
16.-25. juli, Ny Hedeby, tilmelding er udsendt 
 
Gruppetur 2020  - Rasmus booker Ryekol eller Paradishytten 
 
HYTTEN 
Hyttegruppe- hvordan får vi taget hul på det? 
Vi annoncerer efter flere deltagere til hytteudvalget internt, men også eksternt evt. på 8752. 
Andreas lovede på grupperådsmødet, at han gerne ville være formand. 
Rasmus sørger for, at Andreas får en nøgle. 
 
Der er indkaldt til rengøringsdag den 6. april, kl.9-16 
Pia gør reklame for dagen. 
Marie er ansvarlig i hytten 



Mogens er ansvarlig for tømning af 13’eren. 
Pia beder folk komme med bil og trailer, så 13’eren kan tømmes. 
Pia spørger Per om vi kan opbevare komfurer, borde og gruekedler hos ham. Alternativt 
Østbirk Firmatransport. 
Der indkom forslag til opgaver der skal løses på rengøringsdagen. 
 
Kristian kigger på varmestyringen i hytten 
 
Nedrivning af Ryvej 13 
Pia får en status fra Marianne. 
Mai-Britt har søgt nedrivningstilladelse, som forventes at komme i uge 17. 
 
John Aage Bæksgård har gjort opmærksom på, at vi evt. kan ansøge en pulje ved Horsens 
Kommune til nedrivning. Pia undersøger nærmere. 
 
GREJ 
Der er indkøbt nye pløkke 
 
SPONSOR 
Mai-Britt er blevet kontaktet af Østbirk Firmatransport, om vi vil rydde op på deres plads mod 
en mindre betaling. Det vil vi gerne :-) 
 
Det blev aftalt, at Pia skriver til den tidligere sponsor-gruppe og spørger, om der er nogen 
der er friske på at være med til en omgang mere. 
 
EVENTUELT 
Bestyrelsesmøder skal holdes i ulige uger og ikke den 1. onsdag i måneden. 
 
Årets projekter 
Vi vil i år koncentrere os om at få nedrevet 13’eren og på at få familiespejd op og stå. 
Kommende års projekter kunne være nyt gulv i hytten, samt nyt/større skur. 
 
Ledererklæringer og børneattester 
Mogens er i gang med at indhente ledererklæringer og børneattester  på alle. 
 
Referater fra bestyrelsesmøder 
Referater lægges fremover på hjemmesiden, så alle kan se hvad vi går og laver i 
bestyrelsen. 
 
 
 
 
 


