
Dagsorden for bestyrelsesmøde 18. maj 2022
kl. 20.10

Nyt fra grenene

Familiespejd
Der kom rigtig mange børn til sidste familiespejd møde, vi lavede natur-bingo, som vi havde
reklameret med på facebook. vi har nu 4 indmeldte familiespejd børn.

Mikro/mini
Der har været aktiviteter med rasmus. der er kommet 2 nye minier siden sidst, der er nu ca 7
i alt

Junior
En ny pige på prøve. sandra er kommet til, og vil gerne være leder for junior. Sandra har
masser af spejdererfaring.

Trop
Vi har kige afaluttet forløb. Nej cap og promovering, af sidstnævnte er der kommet en rigtig
god video, som ungerne selv har lavet. Nu handler det om sommerlejr klargøring

Senior
Intet nyt

Nyt fra gruppelederne
Der har været generalforsamling hos spejderne horsens. her kom blandt andet 2 ideer. Sang
på gågaden, og spejder for ukrainere. Det er aktiviteter,vi desværre ikke kan afsætte tid til,
da vi har rigeligt med aktiviteter.
Ang SL22 så er der tilmeldt 14 spejdere til hel lejr, med 8 ledere og 3 spejdere på halv lejr,
med 3 ledere

Nyt fra kasseren
(Nanna var ikke tilstede)
der indhentes tilbud på leje/lån af robot slagleklipper til brombær i skoven. rasmus har et
bud, og Berit forhører sig hos sin arbejdsgiver

Nyt fra medlemsansvarlig
Der findes åbenbart et udmeldelses modul i medlemsservice, der sender beskeder ud, som
ingen ser. Der arbejdes på en løsning

Nyt fra formanden
Intet nyt

Nyt fra webansvarlig
Intet nyt, nyt



mette prøver at ligge førnævnte video op på hjemmesiden. Mogens vil ligeledes lægge nyt
på hjemmesiden

Fremtidige arrangementer
Junior-/trops nat, forløber som palnlagt den 21.-22. maj
pinselejr kommer til at foregå på O.e pladsen fra fredag kl. 19.00 - søndag kl. 13.00
Sommerlejr i uge 30
Aktivitetsdag ved vestbirksøerne den 13. august
borgerforeningen afholder arrangement i uge 31, Maiken står for en aktivitet, som vil være
ubemandet.
Divi turnering 16.-18. september

Næste møde
17. august 2022 kl. 20.10

Evt.


