
Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 16. juni 2021 20.10 

  

Nyt fra grenene 

 -familiespejd 
Sidste møde før sommerferien afholdes søndag den 20. juni, der afventes 
tilmeldinger. 

Mette har været på familiespejdkursus 

  

-mikro/mini 
Der er kommet 1 ny spejder. Raftemærke er afsluttet. 
Der efterlyses O.E plads mærker - de skaffes. 

  

-junior 
Sidste møde før sommerferien. der møder for det meste 6-8 børn op pr. gang 

Der er gennemgået raftepionær - kort/kompas.  
der er ordnet telte efter pinselejr. 

-trop 
der er ryddet op i patruljerum og ordnet telte efter pinselejr. Der lokkes med 
popcorn og skumfiduser. 

Der mangler afslutning af mærker, dette kan evt gøres på sommerlejr. 

Der dannes nye patruljer efter sommerferie/oprykning 

  

 
 
 

-senior  
de var gode hjælpere på pinselejr, og de deltager på sommerlejr 

Nyt fra gruppelederen 
Mogens og Katrine har deltaget på gruppeleder konference på ungdomsøen 



12-13 juni.  
Ifølge nogen, er vores spejdere alt for selvstændige og med alt for meget 
ansvar (vi deler ikke denne opfattelse) 

Der blev talt om 
- en “kontaktperson” der tager sdig af forældre til lejre og møder, én der har 
tid til en snak. 

 en gruppelederhåndbog 
- et skriv om hvordan vi gør tingene 
- gøre opmærksom på, at vi hvert år har vinterheik, pinselejr, 
sommerlejr, kolle kolle og alt det andet. 
mål for, hvad hver gren arbejder hen imod 

Alle ledere skal på google drev 

laves/opdateres pakkelister 

“gren-snakke” - om hvad vi er gode til 

Leder/bestyrelsesdag - snakke om hvervning af nye spejdere 

 

Nyt fra kassereren 
Intet nyt 

  

Nyt fra medlemsansvarlig 
Der er kommet 1 nyt medlem  

Nyt fra formændene 
Der er gang i noget salg af grunden på Ryvej - vi afventer 
En spejdergruppe fra Kolding er på cykeltur i østjylland, og har spurgt om lov 
til at låne vores hytte. Det har de fået lov til. Berit og Katrine sørger for at låse 
op, og låse efter deres besøg 

  

Nyt fra webansvarlig 

Der arbejdes på at fjerne den automatiske venteliste. 

 



Ulrik har ordet 
Der arbejdes på højtryk med en reklameplakat - ligeledes arbejdes der på et 
fængende slogan. 

 

Fremtidige arrangementer 
Sommerlejr 17.-23. juli 
Aktivitets dag og oprykning 14. august 
“Spejder for en dag” 4. september 
Divitræf 17.-19. september 
mini/mikro dag (+familiespejd) stjernholm 2. oktober 
kun for ledere 20. september 
science 30. oktober 
 
 

 Eventuelt 
Der laves t-shirts til spejdere og ledere til sommerlejr. Emma har styr på det. 

Næste møde 25. august kl 20.10 

  

  


