
Dagsorden for bestyrelsesmøde, onsdag den 17. marts 2021 20.05 

 

Nyt fra grenene 

 

-familiespejd 

første møde bliver søndag den 21. marts. Indtil videre er 2 børn tilmeldt.  

 

-mikro/mini 

der mødte 4 børn og 6 voksne til første mikro/mini møde, torsdag den 11. marts. Der 

sendes mail ud til forældre, så de er klar over at børnene kan komme afsted. 

 

-junior 

Junior har haft første møde i dag, den 17. marts. Der er gang i dem, og det kan 

mærkes at de trænger til at komme ud. 

 da junior kun møder i ulige uger, kører hjemmespejd stadig.  

 

-trop 

trop havde første møde den 10. marts, og det var tiltrængt. Det kan mærkes at de 

har siddet indenfor i lang tid. 

Da trop kun har møder i lige uger, kører hjemmespejd stadig. 

 

-senior 

vi har været en lille flok på 5, afsted på virtu-hejk. Vi skulle gå 30 km, og gik fra 

Langelinie til Alrø. Undervejs skulle vi melde ind for hver 5 km, og fik så tilsendt en 

post. Vores gruppe ”Best of Peder Skram” landede på en fjerde plads ud af 23 hold. 

 



Nyt fra gruppelederen 

Intet nyt 

 

Nyt fra kassereren 

budgettet blev gennemgået 

vores 3. konto er blevet lukket, så vi sparer gebyret. 

Bo har ikke kigget på budgettet endnu, derfor kunne det ikke underskrives i dag. 

 

Nyt fra medlemsansvarlig 

et par spejdere har meldt sig ud, men 3 nye er på prøve.  

 

Nyt fra formændene 

Intet nyt 

 

Nyt fra webansvarlig 

Intet nyt 

 

Fremtidige arrangementer 

 

Grupperåd 

-dagsorden – Sendes ud sammen med indkaldelsen 

-udviklingsplan – gælder til og med 2021, så den laver vi ikke om 

- andet 

Eventuelt 

Ulrik har meldt sig frivilligt til at starte på en reklame-plakat til blandt andet 



spejdersport.  

 

Til første bestyrelsesmøde efter Grupperåd, vil vi prøve at sætte datoer for hele årets 

bestyrelsesmøder. Disse kommer så i kalenderen på hjemmesiden 

 

 

 


