
Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 27. januar 

 

Nyt fra grenene 

-familiespejd 

Vi afventer at restriktionerne ændres, før der planlægges nye datoer 

-mikro/mini 

Hvis nogen vil starte noget hjemmespejd op for mikro/mini, må de meget gerne. 

-Junior 

Der er gang i hjemmespejd. Og så håber vi på bedre tider. 

-trop 

PUF forventes at blive afholdt, men det vides endnu ikke om det bliver i 

bededagsferien som det plejer. Det forventes dog at blive inden sommerferien. Der 

kommer nærmere info, når korpset kan melde noget konkret ud. Der forventes også 

PLAN kurser, info herom tilgår på den anden side af sommerferien. 

 

Hjemmespejd kører. Hvis der ikke kan lægges opgavesvar op, kan de sendes på 

psg.hjemme.spejd@gmail.com 

-Kan der lægges noget op, så folk kan være med på sidelinjen? 

Lederne diskuterer mulighederne. 

-senior 

Følger med i hjemmespejd. Har afholdt en overnatning i hytten inden jul. Ellers ikke 

meget, siden landet blev lukket ned. 

 

Nyt fra gruppelederen 

mailto:psg.hjemme.spejd@gmail.com


Der er gruppetur klar, der er junior/trop tur klar. Der er Spejder for en dag, klar, hvor 

man kan lære lidt om spejderlivet. 

Der er flere ting på tegnebrættet. Til efter corona 

Vi skal gennemgå google drev i forbindelse med GDPR 

 

 

Nyt fra kassereren 

Skal der laves ansøgning om støttemidler. 

Ikke planlagt noget med Bo ang revision 

Mangler at bogføre halvdelen af december 

Ryekol mangler kontonummer til tilbagebetaling 

Der var ingen kurser i 2020 

Opretter en kalender i excel – til notering ag hytteudlejning 

 

Nyt fra medlemsansvarlig 

Intet nyt 

Nyt fra formændene 

Intet nyt 

Nyt fra webansvarlig 

Opfordring til junior – hjemmespejd 

Online møder 

Ellers intet nyt 

 



Juletræssalg 

Vi fik 4000,- for vores salg – vi solgte træer og gran for 17000 – hvilket er rigtig godt 

for første år, på nyt salgssted. Skovbakken ApS var faktisk imponerede, og 

samarbejder gerne i fremtiden. 

Fine tilbagemeldinger 

Evt udvide med gløgg og æbleskiver, eller vise hvad ungerne dur til.  

Melde ud i god tid at vi også sælger i år.  

Alle 4 søndage i advent 

Producerer vores egne spejdermærker er meget billigere end at købe dem.  

Være lidt pessimistiske ang. corona, lave plan efter at der er corona i vinter. 

 

Fremtidige arrangementer 

Midt august Vestbirk aktivitetsdag. Vi håber alle er vaccineret til den tid 

- Se under Nyt fra gruppelederen 

 

CORONA 

Er gennemgået i ovenstående punkter 

Men hold på nuværende spejdere og tag én dag ad gangen. 

Grupperåd 

Deadline midt i april. Må gerne afholdes online efter aftale 15 april 

Zoom er gratis, er det tidsbegrænsning? Undersøges. Google meet, er ikke for godt. 

Teamsmøde kan bruges, hvis nogen har en konto. 

Regnskabet skal underskrives inden 

Vi afventer nærmere 



 

Næste møde 

24. februar 2021 – forhåbentlig med fysisk fremmøde. 

Eventuelt 

Formændene skal indkalde til bestyrelsesmøde via medlemsservice, så alle lederne 

får den. Berit lover at prøve. 

 


