Referat
Peder Skrams Gruppe
Bestyrelsesmøde den 22. maj, 20.10, Skramsbo
Tilstede:
Nanna, Rasmus, Mogens, Kristian, KAtrine,Tommy, Magnus, Chjade, Henrik, Line, Nisse,
Mette, Mai-Britt, Pia
NYT FRA GRENENE
Familie Spejd:
Mette og Pia, holder forberedelsesmøde onsdag den 14. august, kl.19 før næste
bestyrelsesmøde. 1. møde er den 25. august.
Mikro-mini:
Kajsa og Janus er spurgt om de vil være ledere. De var ikke interesserede.
Der er lagt forespørgsel på 8752 om nye ledere, samt på vores hjemmeside og fb side. Der
har ikke været nogen henvendelser.
Junior:

Trop:
Samarbejdsøvelser og kulsø-hytte
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. Rasmus oplyser, at divikontingent + korpskontingent årligt beløber sig
til 400 kr.
NYT FRA GRUPPELEDEREN
Børneattester - Der mangler kun børneattester fra enkelte ledere.
NYT FRA KASSEREREN
Vi hoppede ikke på limpinden, da vi pludselig fik anmodning om betaling til fremmed konto.
Kører forsøg med udlæg via medlemsservice.
NYT FRA FORMANDEN
Gaver som tak for samarbejdet:
Der er købt og udleveret gaver til Marianne, Max og Bo.
Mangler navn og adresse på Go-Gris, så vi kan få sagt tak til dem.

Persondata forordningen
Regler for persondata blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
Light versionen og skema lægges på hjemmesiden.
Kopier hænges i leder rummet.

NYT FRA WEB-ANSVARLIG
Vi har lavet en separat side til familiespejd.
FREMTIDIGE ARRANGEMENTER
Sommerlejr
16.-25. juli, Ny Hedeby, tilmelding er udsendt
Hvis der kommer Divitræf i år, bliver det weekenden 13.-15.september.
Gruppetur februar 2020 - Rasmus har booket Ryekol

HYTTEN
Hyttegruppe
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.
Bo Madsen vil også gerne deltage.
Varmestyringen blev diskuteret.
Nedrivning af Ryvej 13
Der er afholdes møde i nedrivningsudvalget onsdag den 1. maj, kl. 19.
Det forsøges, at indkalde til nedrivnings weekend den 31. august - 1. september.
Bo Madsen har lovet, at være arbejdsleder. Marianne har oplyst, at hun vil søge for, at
naboerne får besked om, at hytten nedrives i løbet af sommeren.
GREJ
Alle telte er checket.
2 telte er kasseret.
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

Spisning efter aktivitetsdag
Vestbirk Kanolaug inviterer til spisning efter aktivitetsdagen.
Husk tilmelding på mesenger
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.

