
Referat for bestyrelsesmøde 9. februar 2022

Nyt fra grenene

Familiespejd
-Der blev afholdt møde søndag den 6. februar. Et hyggeligt møde med rafter og pandekager
indendøre. Næste møde er 27. marts

Mikro/mini
-Vi har haft en aflysning grundet corona, men håber alle er klar igen. der er 8-10 spejdere i
grenen. Vi vil arbejde på, at få plakater i skoler og børnehaver, så vi kan få endnu flere børn.

Junior
-Vi har kun 4-5 juniorer, så det er lidt op ad bakke. Vi mangler spejdere til at udføre
aktiviteter. Sidste møde var om morsekoder.

Trop
-vi har 9 indmeldte og aktive spejdere, der alle kommer.Der blev forsøgt at bage kanelsnegle
til aftenens møde, men de nye dutch ovens kræver øvelse. vi forsøger igen næste gang. Et
par stykker sprang over bål, og arbejdede med koder i stedet.

Senior
-intet nyt, er godt nyt. Seniorerne er i øjeblikket spredt rundt i landet, på efterskoler og
ungdomsuddannelser.

Nyt fra gruppelederne
-ikke så meget nyt. Der er kommet en masse nye kurser, blandt andet 2 nye familiespejd
kurser. Vi håber på infor om SL22. Mogens og katrine arbejder på spejder for en dag.

Nyt fra kasseren
-regnskabet blev gennemgået, og 23. februar, skal bestyrelsen skrive under. Dette vil foregå
i hytten.

Nyt fra medlemsansvarlig
-Vi har 61 medlemmer - heraf 40 spejdere

Nyt fra formændene
-Ikke så meget nyt. Arbejder på indkaldelse til grupperådsmøde. Mogens sørger for link til
DDS hjemmeside, hvor guide til før, under og efter grupperåd ligger.

Nyt fra webansvarlig
-Godt at folk er blevet gode til at ligge noget på facebook, når der har været møder og
arrangementer.

Fremtidige arrangementer
-Grupperådstur 4.-6. marts
-vinterheik 19.-20. marts



Grupperådstur
-Onsdag var der 17 tilmeldte
Bo kan lokkes til at lave mad. Der tænkes i simremad i de nye dutch ovens

Grupperådsmøde
-Starter kl 10.00
Tommy og Ulrik genopstiller ikke
Nisse og Rasmus slår sten, saks, papir om dirigentposten

Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger før, altså søndag den 13. februar

Evt.
Der var intet til eventuelt


