
Referat for bestyrelsesmøde den 22. september 

 

Nyt fra grenene 

-Familiespejd 

Har holdt første møde den 11. september – næste møde er på lørdag, den 25. september. 

Familiespejd er også velkomne til de yngstes dag, den 2. oktober. Et par børn er allerede 

tilmeldt 

 

-Mini/mikro 

Ikke så meget nyt, 1 ny spejder. Det går fint, også med nye spejdere. Der er pt 5 ledere og 

nogle unge hjælpere. 

 

-Junior 

Ny-oprykkede, kommer ca 4 og deltager. Vi genopfrisker mærker, og starter på øksebevis. 

Vi har desværre været nedlukket et par gange. 

 

-Trop 

Nye ”patrulje-metoder” – juniorer hjælper til. Max Klavsen har meldt sig som hjælper. 

Hermed en tak til Max og velkommen tilbage. 

 

-Senior 

Ikke repræsenteret 

 

Nyt fra gruppelederne 

Ikke til stede 

Husk at skrive navn og størrelse på sedlen i lederrummet 

 

Nyt fra kasseren 

Ikke til stede 

Lederne vil gerne ha et kort til Salling Group (Netto). De pakker bestilte varer og tørvarer 

kan leveres retur. 



Der skal være bedre styr på, hvem der rykker op, også i medlemsservice, INDEN Nanna 

skal sende opkrævningerne ud. 

 

Nyt fra medlemsansvarlig 

Ikke til stede 

 

Nyt fra formændene 

Der har været frafald, grundet den frie leg. Det er bedre at forældrene kommer op og atger 

en snak med lederne, i stedet for bare at melde børnene ud. Lad os få noget konstruktivt 

at arbejde med. 

Man kan prøve at evaluere med ungerne efter endt aktivitet/forløb. Med de små kan man 

evaluere med farvede pomponer, fordelt i krus, af spejderne selv. 

 

Nyt fra webansvarlig 

Ikke så meget nyt. Man må gerne lave nogle artikler til hjemmesiden, så folk kan se hvad 

vi laver . 

 

Fremtidige arrangementer 

Kolle Kolle uge. Indbydelserne kommer snart. 21. – 28.11 – endelig dato tilgår 

Juletræssalg – Emma kontakter kommunen omkring juletræ til byen. 

ØB. Evt med afslutning til juletræstænding 

Nytårsparade 9. januar 

Vinterheik 22.-23. januar 

 

Eventuelt 

Lone Buhl (præst) har spurgt om vi kan/vil lave et alter og et kors, til gudstjeneste på yding 

skovhøj til pinse. Rasmus snakker med Lone, og vi tager det op igen, til næste 

bestyrelsesmøde. 

Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde, finder sted den 27. oktober 2021, kl. 20.10 



   

 


