Referat
Peder Skrams Gruppe
Bestyrelsesmøde den 8. januar 2020, 20.05, Skramsbo
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 29. januar, 20.05 eller måske er det bare underskrift
af regnskab, så aflyses mødet.
Deltager: Mette, Mai-Britt, Magnus, Rasmus, Nisse, Mogens, Mads, Nanna, Katrine
Afbud fra Kristian og Tommy
NYT FRA GRENENE (Hurtig runde, da vi har haft ferie :-)
Familie Spejd:
Mikro-mini:
Opsamlingsmøde ledermøde efter jul. (dette punkt glemte vi til mødet)
Junior: Kollektivuge, som gik fint
Trop: Kollektivuge, som gik fint
Senior: Kollektivuge, som gik fint
NYT FRA GRUPPELEDEREN
Intet nyt da vi har haft ferie.
NYT FRA KASSEREREN
Nanna har overtaget ansvaret for at søge om tilskud ved kommunen.
Vi skal alle hjælpe hende med at komme i land med opgaven.
Hun får nok hjælp til at udfylde kalenderen til lokaletilskud. Rasmus har supplerende datoer.
NYT FRA MEDLEMSANSVARLIG
Nanna har overtaget posten.
Godkendelse af medlemstal i forhold til kontingent er endnu ikke kommet. Måske pga.
serverproblemer hos korpset.
Nanna orienterer om, at der kan laves afkrydsningslister i medlemsservice.
NYT FRA FORMANDEN
- ØB-notater lavet og bestillingslister og pakkelister revideret
NYT FRA WEB-ANSVARLIG
Intet nyt.
GRUPPERÅDSMØDE
Invitation til turen - Rasmus og Kristian har lavet indbydelse og lagt den ud.

Regnskab - regnskabet blev gennemgået. Der er stadig nogle spørgsmål. Pia og Nanna
holder møde onsdag, for at få afklaret disse. Nanna forsøger at få indberettet lokaletilskud til
kommunen, så hun kan indsætte det korrekte tal i regnskabet.
Ønsker til budget - Nanna modtog ønsker til budgettet
Dagsorden - blev gennemgået og der blev talt om mulige emner til bestyrelsen.
Pia bad om Inputs til beretningen
Aktiviteter - nogen laver løb ;-)
Madansvarlig til madplan-madlavning og indkøb - Mai-Britt køber ind - Pia laver madplan og laver ledermad til fredag. Pia søger en madmor til at være i køkkenet.

FREMTIDIGE ARRANGEMENTER
Gruppetur februar 2020 - Rasmus har booket Ryekol.
Pinselejr?
Vi aftalte, at der skal være Pinselejr.
29.-31. maj
Pia lejer hytte. Følgende hytter blev foreslået, Æblehaven, Sømosegård,Grønnegården,
Paradislejren, Houens Odde
Sommerlejr for junior og trop - 11.-17. juli
HYTTEN
Hyttegruppe
Varmestyringen - Kristian var ikke til mødet, så vi kender ikke status.
Tidligere er nedenstående vedtaget:
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
Pia, Mai-Britt og Marianne skal aftale møde og få styr på sidste ting mht.nedrivning og starte
salget. Forslag til møde dato - onsdag den 15. jan. kl. 18.30.
Orientering af forsyningsselskaberne? Færdigmelding af nedrivning?
Naboen på Ryvej 13, er stadig interesseret i at købe grunden. Han sørger for, at der sættes
gang i papirarbejdet hos adv. Jens Glavind.

GREJ
Ønske om 10 nye økser, ca. 1200 kr. + nye skafter ialt ca.2000 kr. sættes på budgettet i
2020.
SPONSOR
Vi sætter det på som et punkt til grupperådsmødet eller evt. søger vi efter en forældre
repræsentant i bestyrelsen, med ansvar på ansøgninger og sponsorater.
EVENTUELT
- Skraldespand. Sprængning af skraldespand er meldt til politiet. Kommunen er
orienteret om at vi skal have en ny skraldespand(Line).
- Det blev besluttet at opgradere skraldespanden til et nummer større. Så vidt vi kan
se, er det en udgift på ca. 350 kr. årligt.
Bestyrelsesmøder skal holdes i ulige uger og ikke den 1. onsdag i måneden. Møderne
holdes kl. 20.05, umiddelbart efter spejdermødet om onsdagen.
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.

