Referat af bestyrelsesmøde i 1. Sundby d. 17.9.18
Det bliver vedtaget, at vi fremover lægger referater ud efter bestyrelsesmøder. Det bliver lagt ud på
hjemmesiden. Det vil være tilgængeligt for medlemmer i gruppen.

Kristina overvejer, om hun fremover har overskud til at være med i styrelsen. Kirsten er suppleant - og
træder i så fald til.

Gruppen rundt:
Der er 18 i Mikroerne. Der er mange nye børn. Der er en forældrehjælper (Jonas) og de tre faste voksne Anna, Ivan og Berit. Det går rigtig godt. De er i gang med hulebyggerimærket.

Minierne kører med 16-18 børn. Der er fast en far (Morten) med. Lederne er: Martin, Christina og hjælper
Emilia. Emilia tager godt fra. Gruppen holder tur i starten af november – og deltager selvfølgelig i juletur.
Christina håber på at hun kan trække stikket i det nye år. Minigruppen leder derfor med lys og lygte efter
en leder mere. Der er kun et barn, der har meldt sig ud pga. situationen omkring den leder, der blev bedt
om at stoppe i grenen.

Troppen går godt. Der er ca. 16 børn. Der er kommet ca. 8 op fra minierne efter sommerferien. Der er fast
Anders og Katja. Det er fint kun at være to, men det kunne være dejligt at være flere. 2 børn skal på Plan i
efterårsferien og 5 på natheik i weekenden. Troppen skal på fælles divisionstur d. 5.-7. oktober. Der skal
holdes forældremøde i oktober.

Senior er kommet godt i gang. Der er 4 om tirsdagene, hvor Katja har hjulpet dem i gang. Om onsdagen vil
der nok komme nogle flere, så skal de klare sig selv, men de skal selvfølgelig bakkes op. Freja kommer med.
Hun er med i bestyrelsen – og at vi skal have de unge engageret.

Ledergruppen
Det går godt. Der har været afholdt møde om den røde tråd i lørdags og der blev efterfølgende hygget og
spillet spil og spist hos Katja og Connie. Morten er ny leder i gruppen. Han gik med til hygge efterfølgende.
Det var super.

Styrelsen
Har holdt arbejdsdag. Det var ikke de store projekter, men der blev gjort en masse småting og huset har nu
fået 1. gang maling overalt. Styrelsen deltog også i lørdagsarrangementet ”Den røde tråd”

Økonomi
Det ser rigtig godt ud. Men der er et uafsluttet regnskab fra en tidligere leder. Hvis der ikke kommer bilag,
kommer der inkasso på sagen. Det drejer sig om kr. ca. 15.000. Lederen kan bare lægge boner i en kuvert,
så ordner Christian alt. Vi har ¼ million på kontoen. Når vi bor i KBH kan man få penge fra Kultur- og
fritidsforvaltningen, hvis man er ubemidlet. Det er et engangsbeløb, til at dække kontingent (1000 kr. årligt)
og kr. 500 til udstyr eller ture. Det er noget lederne skal vide, så de kan sige det til disse forældre.

Kontingentet
Det går godt med at få pengene ind. Kun 8 har noget udestående. Der har været noget miskommunikation.
Det fungerer godt med kortbetalingen. Meget nemmere end det var tidligere.

Byggesag
Sagen er umiddelbart afsluttet. Vi har ikke fået en endelig mail, der bekræfter dette. Vi er kommet ud af
sagen med et stort overskud. Vi har fået flere penge end vi har betalt. Christian forklarer dette en dag, når
han selv forstår det.

Korpsrådsmødet
De to, der skulle repræsentere gruppen er ikke mere medlemmer. Kirsten og Christian tager den.

Juletur
Martin og Anders arrangerer turen. Det er i nærheden af Helsinge i år. - Høbjerghegn 5. Kim, Christina,
Simon, Pernille og Sidse kommer med som madhold. Adrianne kommer lørdag.

Den røde tråd og kommunikation
Ledersituationen blev vendt. Det er et udtalt ønske fra lederne at styrelsen fortsat hjælper med at søge
ekstra ledere. Vi skal på forældremøder udtrykke vores ønske/behov for flere ledere. Det bliver d. 4.
oktober hos minierne og d. 8. hos mikroerne.

Seniorerne skal vi holde fast i. Nogle hjælper allerede hernede. De kan blive gruppeledere om nogle år.

Der skal laves en velkomstfolder til nye ledere. Der skal fx stå hvad husregler, aktiviteter mm er. Det må
man kunne finde på korpsets hjemmeside. Forældrene kan også skrive sig på til at hjælpe med møder, hvis
der er noget, de er rigtig gode til. Fx førstehjælpskursus, bygge sæbekassebiler mm. Der kunne med fordel

også blive lavet en folder til nye i styrelsen. Tydelighed i forhold til hvem, der står for hvad der er vigtig. Det
skal også beskrives i disse foldere. Martin laver et oplæg til nye ledere. Kim og Adrianne kommer med input
til den til styrelsesmedlemmer.
To gange om året skal ledere og styrelsen mødes, så alle ved hvem alle er - og der er forståelse for hvad der
er oppe at vende.

Alle ledere kunne være med til den årlige generalforsamling. Måske de unge skal stå for børnedelen
fremover. Det er en god ide at forældrene møder alle lederne.

Lederne skal fremover uddelegere ansvaret for vedligeholdelse af hytten. Det er helt simple ting som
rengøring i det små, men seniorerne kunne også hyres til rengøring en til to gange om måneden. Der skal
lige fejes efter møderne og stoles op. Det giver ejerskab.

Kommunikation
Vi har en hjemmeside, nogle ledere og nogle forældre. Der skal være én form for kommunikation. Vi er
nødt til at være enige. Fremover kommer kommunikation og tilmeldinger til at ske via sedler - samtidig med
at informationen kan læses på hjemmesiden. Forældre tilmelder sig fortsat via hjemmesiden. Vi har drøftet
muligheden om et nyhedsbrev, der sendes ud med mail.

