
Referat af bestyrelsesmøde i 1. Sundby d. 21. januar 

 

Mikroerne 

Det går godt hos mikroerne. Der er 18, så nu stopper de for indtag.  

 

Minierne 

Det går godt, men gruppen kunne godt bruge noget ekstra hjælp. Der er nogle børn med diagnoser og de fylder 

meget.  

 

Troppen  

Det går godt. Børnene kommer stort set hver gang. Patruljemøderne går også godt. Ambitionsniveauet er højt. 

Udfordringen er, at der er en del, der ikke kommer med på turene. Det er en kamp hver gang.  

 

Seniorerne 

Det går ret godt. De er kun 4. Der er mindst 3 på hvert møde. De tager mærker. Planen er, at seniorerne skal på 

tur i løbet af foråret.  

 

Gruppen 

Der har været afholdt juletur. Det gik godt. Der var omkring 55 deltagere – inklusiv voksne.  

 

Økonomi 

Der er et overskud på 76.000. Der er mindre end der havde været forventet. Der er blevet ryddet op i en masse 

gamle kreditorer. Der er også nogle aktiviteter, der har været dyrere end forventet.  Der skal ske nogle 

småændringer, inden vi skriver under. Vi skal herned mindst en uge inden generalforsamlingen og skrive under. 

Christian lægger papirerne. 

 

Budget for kommende år 

Christian har lavet et overslag. Det bliver snakket igennem.   



Det vil komme til at koste kr. 2500,- for at køre plader væk. Der skal sættes en elektronisk lås op. Det vil komme 

til at koste kr. 7000,- Hvis vi skal have alle fliserne lagt om. Fliserne ligger, så vandet kommer ind under huset. 

Det vil blive næsten kr. 40.000 inkl. Moms.   

Der er et stort ønske om at købe et nyt køkken.  

 

Christian skriver vedligeholdelse op til kr. 60.000. Noget må vente til næste år. Spørgsmålet er hvad der er 

vigtigst. Lederne vil helst have et nyt køkken. Nøglerne og pladerne skal også ordnes. Fliserne må vente til 

næste år. Der bliver også indkøbt ny printer til omkring kr. 3000.  

 

Christian foreslår, at der laves et budget, hvor alle ønsker skrives på. Det må så besluttes på Grupperådsmødet.  

 

Fremadrettet kan man kun ind- og udmelde sig via medlemsservice 

 

Ledersituationer er, at Christina er holdt op med at komme hos minierne og der derfor er brug for en leder 

mere. Det bliver talt om, hvordan vi rekvirerer nye ledere. Det største problem i DDS i øjeblikket er, at der 

ledere nok til alle de børn, der er interesserede.  

Vi tager en ny snak til grupperådsmødet og hører, om der er interesserede forældre. Vi må også afdække andre 

muligheder. Der bliver fx snakket om et tidligere medlem/spejder kunne være interesserede.  

 

Grupperådsmøde 

Berit vil gerne trække sig som gruppeleder, hvis der er mulighed for det. Der er tale om hvorvidt Emil, Camillas 

far kunne være interesseret. Hun bliver, hvis der ikke lige bliver fundet en anden.  

 

Indbydelse til Grupperådsmøde. Det står Berit for. Gerbrandskolen er booket.  

Fortæring: Det tager Kirsten og Christian med. 

Dagsorden er lavet om. Det skal specielt Simon være opmærksom på.  

 

15.-17. nov. afholdes juletur i Biseruplejren. Korpsrådsmødet ligger samtidig. Det kunne være dejligt med yngre 

repræsentanter, eller tager Kirsten og Christian afsted.  

24. april er der divisionsrådsmøde (Katja og Kirsten, Adrianne). 

 



Vi er kommet på ny Gruppeweb.  

Alle arrangementer foregår fremadrettet på medlemsservice - og det lægges så over i Gruppeweb. Der er en 

tilhørende kalenderfunktion.  

 

Københavns samråd har udnævnt Kirsten til medlem af parkbrugerrådet – blandt andet Englandsparken. Vi skal 

komme med ideer til hvordan parken kunne komme til at blive brugt igen. Der er møde d. 24. Hvis nogen 

kommer i tanke om noget, kan de kontakte Kirsten.  

 


