Referat
Peder Skrams Gruppe
Bestyrelsesmøde den 14. august, 20.10, Skramsbo
Deltagere: Mads,Line, Nisse, Mogens, Pia, Mette, Nanna, Rasmus, Mai-Britt
Afbud fra: Ulrik, Magnus, Tommy
Næste bestyrelsesmøde der onsdag den 23. oktober,20.10.
NYT FRA GRENENE
Familie Spejd:
Orienteret om at der er lavet program frem til februar
8 børn + forældre og søskende
Mikro-mini:
Martin vil gerne være leder ved mikro-mini.
Mads bliver nødt til at trække sig en smule.
Vil gerne komme om torsdagen, men vil ikke være i planlæggende funktion.
Vi laver ledermøde den 12. september for at fordele opgaverne
Vi laver forældremøde den 19. september for at få flere forældre med på opgaven.
Junior:
Har været på sommerlejr
Trop:
Har været på sommerlejr
Tur i efteråret, -klar dig selv
Senior:
NYT FRA GRUPPELEDEREN
5.oktober mikro-mini dag
13.-15. september Divitræf-Kulsø
NYT FRA KASSEREREN
HUSK:
Formål og navn på alle kvitteringer
NYT FRA FORMANDEN
- køb og levert “tak for hjælpen gaver” til Marianne, Max og revisor.
- kommunikation med Horsens Kommune vedr. træfældning.
- en håndfuld udmeldelser og en enkelt indmeldelse, se medlemsstatistik.

-

Skrevet referat og dagsorden
Fornyet CVR-nr ved Erhvervsstyrelsen
Behandlingsfortegnelsen for persondata er lagt på hjemmesiden
Indkaldt til aktivitetsdag på hjemmeside, facebook, mail.
Indkaldt til nedrivningsdag på hjemmeside, facebook og mail
Sendt besked til Gul patrulje, om de stadig vil være medlem af korpset.
Skrevet til Freddy Havelska og sagt tak for telt.
Har I nogle forslag til ny formand, eller ønsker nogen af jer at blive formand?
Så er der mulighed for at vi starter med “oplæring” allerede nu.

NYT FRA WEB-ANSVARLIG
Pas på med billeder.
Vi skal have rettighederne til de billeder vi benytter på hjemmesiden.
FREMTIDIGE ARRANGEMENTER
Aktivitetsdag ved Vestbirk Sø
Aktivitetsdag blev planlagt- er afholdt
Gruppetur februar 2020 - Rasmus har booket Ryekol.
28.-1.marts

HYTTEN
Hyttegruppe
Varmestyringen
Kristian har fundet en løsning på varmestyringen.
Kristian vurderer at det er et projekt til 5.500 kr.
Bestyrelsen siger ok for udgiften

Nedrivning af Ryvej 13
Det forsøges, at indkalde til nedrivnings weekend den 31. august - 1. september.
Bo Madsen har lovet, at være arbejdsleder.
Der er kun få tilmeldinger, men Kristian vurderer, at det kan gøres på 1 dag.
GREJ

SPONSOR
Forsøg på at stille hold til at tjene penge ved parkering på Moss-stock festivalen.
Desværre kunne vi ikke stille hold, da det er i ferien.
Mai-Britt er blevet kontaktet af Østbirk Firmatransport, om vi vil rydde op på deres plads mod
en mindre betaling. Det vil vi gerne :-)
Status: Opgaven bliver ikke til noget, da nogle drenge har fået opgaven, som straf for
hærværk.
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.

