Referat
Peder Skrams Gruppe
Bestyrelsesmøde den 23. oktober, 20.10, Skramsbo
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 8. januar, 20.10.
NYT FRA GRENENE
Familie Spejd:
Lidt vekslende deltagelse, men meget hyggerligt :-)
Mikro-mini:
Vi har haft ledermøde den 12. september.
Det blev besluttet 18 børn pr. gren
Opsamlingsmøde efter jul.
Hvordan orienteres Pia om, at der må indmeldes børn?
- hvis der er under 18 børn indmeldes bare
- Lederne skal melde tilbage om der er udmeldelser eller børn der ikke har været der i
længe.
Vi har haft forældremøde den 19. september for at få flere forældre med på opgaven.
Der mødte 3 personer op. En forældre vil meget gerne deltage, men måtte desværre
efterfølgende melde fra.
Junior:
21 børn pt.
Der er lavet årsprogram
Sommerlejr bliver til et hemmeligt sted.
Trop:
2 på Plan i efterårsferien- de var gode :-)
Pt. står den på byggeprojekt og vildmarksmærke.
Senior:
“Der sker ikke en skid”. citat Katrine Hansen
NYT FRA GRUPPELEDEREN
31/1-2/2 motorsavskursus i hytten, man medbringer selv skæretøj
GDPR der skal være fototilladelse fra alle på billedet.
NYT FRA KASSEREREN
Spg. til kasseren: Kan Pia lære, at sende supplerende kontingent ved indmeldelse?
Ja, Pia og Nanna mødes og aftaler nærmere.
NYT FRA FORMANDEN

-

-

kommunikation med Horsens Kommune vedr. træfældning. /Pia skriver til Horsens
Kommune og får lov til at vi selv fælder det på motorsavskurset.
Skrevet til ØB for dato.(Endnu ikke modtaget svar)

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.
Pia sender pressemeddelse til Østbirk Avis vedr. leder.

NYT FRA WEB-ANSVARLIG

FREMTIDIGE ARRANGEMENTER
ØB
ØB ligger den 30. november
Nedenstående arbejdsopgaver skal fordeles.
- Invitation og vagtplan-Pia
- dej- Marie og Mai-Britt
- pakke - Pia og Katrine
- gas og komfurer - Kristian
- lastbil - Bo
- bestilling af varer - Pia
Gruppetur februar 2020 - Rasmus har booket Ryekol.
28.-1.marts
Sommerlejr for junior og trop - 11.-17. juli
HYTTEN
Hyttegruppe
Varmestyringen
Kristian har fundet en løsning på varmestyringen.
Kristian vurderer at det er et projekt til 5.500 kr.
Bestyrelsen har sagt ok for udgiften.
Kristian giver besked til Nanna, som overfører et a conto beløb. Kristian får tilbud/faktura til
Nanna.

Nedrivning af Ryvej 13
Maj-Britt gav status
Alt hvad vi selv kan gøre er gjort. Afventer at Jens Jørgensen gør noget ved lejlighed.
Afkoble vand, kloak, fjernevarme gør Jens Jørgensen det?
Evt.møde med Marianne vedr. salget.
GREJ

Ønske om 10 nye økser, ca. 1200 kr. Vi venter lige en omgang med nye økser, da vi ikke
helt har overblik over likviditeterne.
SPONSOR
Den gamle sponsorgruppe findes ikke mere.
Vi sætter det på som et punkt til grupperådsmødet
Grupperådsmøde
Udkast til tidsplan for delopgaver blev gennemgået.
Det blev gennemgået hvem der er på valg og der kom forslag til kandidater til
formandsposten.
EVENTUELT
Kathrine vil godt, at vi sælger ideen om at deltage i de store spejderløb til troppen
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.

