
Referat fra 

Bestyrelsesmøde den 23. september 2020 20.05 Skramsbo 

Peder Skrams Gruppe 

Næste bestyrelsesmøde er den 21. oktober 20.05 

Nyt fra grenene 

Familiespejd 

opstart gik rigtig godt, der blev bygget forhindringsbane af rafter, og lavet 

popcorn på bål. Der er plads til flere. Næste møde er søndag den 4. oktober 

kl. 10-12 

Mikro-mini 

der er kommet nye hjælpere, så der mangler ikke voksne. Der er 15 børn. 

Junior 

der er ca 11 spejdere. Der kigges på knivbeviser og øksebeviser. Divi 

turnering var fedt, og patruljerne tog nogle præmier med hjem. Det er nogle 

meget selvstændige juniorer. 

Trop 

Der er 18 spejdere i trop nu. Der tages mærker, blandt andet glamping og 

masterchef. 

Der er 3-4 spejdere der gerne vil på Plan og Plan start 

Senior 

Der planlægges offline weekend og andre mærker. Pigerne vil prøve at få 

andre seniorer med. 

 

Nyt fra gruppelederen 

Divisionen mangler en divisionschef og en kasserer. Vi har 2 med i rådet (ud 

af seks) så de skal findes andetsteds. 

 



Der mangler madrasser i hytten og flere knive. Det må meget gerne leveres 

tilbage. 

Den nye leder, der havde ytret ønske om at blive junior/tropsleder, er ikke hos 

os alligevel. 

 

Nyt fra kasseren 

Intet nyt 

 

Nyt fra medlemsansvarlig 

Vi har en nedgang på ca. 26 børn 

I tilfælde af ny corona nedlukning, vil der højst sandsynlig blive indført 

virtuelle spejdermøder, for at ungerne ikke skal undvære spejder. 

 

Nyt fra formændene 

Det årlige ØB arrangement, er et måske, som sagerne står lige nu. Det 

betyder et stort indtægtstab. Vi undersøger om juletræssalg kan være en 

mulighed. 

Line taler med Brugsen, om et sådant arrangement, kan foregå ved deres 

parkeringsplads. 

Derudover skal der undersøges om æbleskivesalg kan lade sig gøre, om det 

er madsalg eller servering.   

  

 

Nyt fra webansvarlig 

Der advares stadig på medlemsservice, om at vi har 2 formænd. Det kan ikke 

ændres, og derfor skal denne advarsel bare ignoreres. 

Der må meget gerne skrives artikler til hjemmesiden. 

 

 



Fremtidige arrangementer 

Mikro/mini dag er aflyst grundet covid-19 

Ang, kollektivuge, afventer vi pressemødet den 4. oktober 

 

Grupperådsmøde 

Ryekol bookes til grupperådstur. Dato tilgår. 

 

 

Hytten 
Skal vi klemme en rengøringsdag ind, inden  jul? 

afhængig af pressemødet den 4. oktober, så afholder vi rengøringsdag i 

Skramsbo den 8. november kl. 10. husk madpakker. Der vil blive sørget for 

oprydning inden. 

Nyt ophæng til tørring af telte – der tænkes. 

Mogens har skaffet dutter, så vi undgår flere mærker i gulvene. 

Varmestyring afventer, til vi kender de økonomiske konsekvenser af corona. 

 

CORONA 

Der var delte meninger om vi skulle lukke ned for spejdermøderne.  

Det blev besluttet at vi fortsætter, men planlægger aktiviteter, så man kan 

holde sig indenfor retningslinjerne. 

Ledere og hjælpere, der ikke ønsker at deltage, kan selvfølgelig sagtens 

melde fra. 

Spejderbror skal foregå uden håndtryk, der skal holdes afstand og være 

håndsprit tilgængeligt. 

Er man selv, eller en fra husstanden hjemsendt, skal man IKKE møde op til 

spejder. Ligeledes, hvis man oplever symptomer. 

 



Signe har lavet et skriv, der er lagt på vores Facebookside  

 

Også her, afventer vi regeringens pressemøde, den 4. oktober 

 

Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 

 

 

 


