
Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde, onsdag den 3. marts 20.05 

 

Nyt fra grenene 

-familiespejd 

Tilmelding er nødvendigt fremover, for ikke at overskride forsamlingsforbud. Max 10 

børn, med hver én forælder. Tilmelding via medlemsservice. 

 

-mikro/mini 

Der sker ikke så meget. Vi afventer opstart 

 

-junior 

Godt gang i hjemmespejd. Nogle mere aktive end andre. 

 Opstart 17. Marts og derefter hver anden onsdag. For det er ikke muligt at dele 

pladsen op i to, og samtidig undgå, at ingen krydser. 

 

-trop 

Laver hjemmespejd med junior, og der planlægges ture, som er klar lige så snart der 

bliver åbnet mere op 

Opstart 10. marts 

 

-senior 

Tager på virtuheik 6. marts 

Afventer  

 



Nyt fra gruppelederen 

Vi glæder os til vaccinerne er gennemført. 

 

 

Nyt fra kassereren 

Der skal fremover betales 0,6% negativ rente, for indestående over 100.000kr. 

endvidere koster det fremover 500kr. årligt pr oprettet konto. Vi har i øjeblikket 3 

konti, men én bliver nedlagt. 

Årsregnskabet er sendt til Bo, og der ligger det nu. 

Der blev spurgt om ønsker. 

Der blev talt om tunneltelte og Dutch ovens, så der er udstyr til sommerlejr 2022. 

Eventuelt gryder i år, og telte næste år. 

Regnskab skal godkendes og underskrives inden grupperådsmøde. 

 

 

Nyt fra medlemsansvarlig 

Ikke rigtig noget nyt. Hverken ind- eller udmeldinger 

 

Nyt fra formændene 

Intet nyt 

 

 

Nyt fra webansvarlig 

Intet nyt under solen 



 

 

Fremtidige arrangementer 

Lederne har planlagt 3 ture, som ligger klar til bedre tider. 

”Spejder for en dag” er også planlagt, og klar til at trække op af hatten. 

Der undersøges om hytte til Pinselejr, der kan afbestilles hvis ikke restriktionerne er 

ændret. 

Korpset har planlagt PUF kurser i pinsen. 

Hellere færre spejdere med på ture, end parallelle ture, da overnatning eller bliver 

noget rod. 

 

 

Corona – hvis der er kommet nye meldinger 

Der må i skrivende stund samles 25 mennesker til udendørs aktiviteter. 

Trop og junior holder møder skiftevis, hver anden uge. 

Vi afventer plan for mini/mikro 

Familiespejd planlægger opstart med tilmelding 

 

 

Grupperåd 

Afholdes fysisk 11. april, hvis retningslinjerne kan overholdes. Der er mulighed for at 

afholde grupperådsmødet virtuelt, men i skrivende stund er det muligt at afholde 

med 25 deltagere udendørs. 

Indkaldelse sendes ud af formændene senest 21. marts, til ledere, bestyrelse, 

forældre og division. 



Det foregår via mail, hjemmeside og link på Facebook 

 

 

Næste møde 

17. marts 20.05 mødes vi til udendørs fysisk møde, hvis coronaen tillader dette.  

 

 

Eventuelt 

Der anmodes om, at der sendes mail ud om ændringer, links og andet, da ikke alle 

bruger Messenger. 

Det er hermed taget til efterretning. 

 

 

 


