1. Sundby gruppes styrelsesmøde d 3 april 2019 kl. 18,30 i Uglebo.
Tilstede: Katja, Emilia. Kim, Simon, Matilde, Christian (under sidste del af mødet og
Kirsten
Afbud: Berith, Adrianne og Christina.
Gruppen rundt:
Mikro. Der var ikke sket så meget siden sidst. Der havde været afholdt Mikro weekend i
sidste weekend. En rigtig god tur hvor temaet havde været Robin Hood. Der havde
deltaget 16-17 mikroer og 4 ledere. Anna har fået lejlighed her på Amager. Det betyder
at hun forbliver leder i Mikrogrenen.
Mini. Havde også deltaget i samme arrangement. Rigtig godt at blande de to grene, så
mikroerne lære at kende børn og ledere i minigrenen inden de skal rykke op i denne
gren. I denne gren mangler der stadig ledere. Vi talte her om hvor rart det ville være,
hvis vil kunne få ledere nok så grenen kunne opdeles i en minnigren og en juniorgren
(10-12 år). Det ville betyde at antallet af spejdere kunne forøges i disse grene, og
springet til troppen ville formindskes.
Troppen: Her er der i dag 16 spejdere og 2 ledere. Her kæmper man med at få
spejderne med på tur (4-5 deltager fast). Hvis der laves patruljetur i Uglebo kommer
de. Simon spurgte om det var en ide, og komme og tale med spejderne til et møde om
de oplevelser de gå glip af. Katja svarede, at det var værd at forsøge. De spejdere som
skulle rykke op som senior er desværre gået ud, men man vil kontakte dem (er måske
interesserede i at starte igen).
Seniorer: Her er man 4 (3 piger og 1 dreng). Planlægger en seniortur til sommer. Det
går godt i denne gren.

Gruppen: Har lige afholdt Tænkedag. Katja viste ikke hvor mange penge der var samlet
ind. Arrangementet skal gennemtænkes og måske renoveres. God højtidelig stemning –
fantastisk af så mange børn kan være så stille så længe. Løbet for alle spejderne
udenfor mens der blev afholdt Grupperådsmøde gik også godt.

Styrelsen: Grupperådsmødet gik godt. Ca.25 deltagere. Simon fortalte, at vi jo har fået
penge fra DUF til en trailer med folie på så den skal udsmykkes. Han foreslog at der
blev udskrevet en konkurrence i gruppen om dette. Katja forelægger ideen for lederne.
Mathildes svigerfar er grafisk tegner, og han ville nok gerne rentegne de valgte
tegninger (og facts om gruppen). Kim mente også at han havde mulighed for at kunne
gøre dette. Vi vender tilbage når der er et behov.

Kommende arrangementer:
Styrelsesmøde i Uglebo kl. 19,45: d 6/5 (Christian og Kirsten på ferie), d.2/9 og d. 11/11
Arbejdsdag i Uglebo d. 26/5 og 24/8 (nærmere besked).
Nye rafter. Christian fortalte, at divisionen ville forsøge at arrangerer et fælleskøb af
rafter til grupperne for at gøre det så billigt som muligt. Det vil 1. Sundby gerne være
med til. Christian viderebringer dette.
BBR-meddelelsen skal opdateres. Simon ser på dette.
På Grupperådsmødet fremkom der et spørgsmål vedr. Grundskyld og evt. hensættelse
af penge til at betale. Christian har læst om dette, men kan ikke se det er relevant for
os, da der ikke står noget på opgørelsen for 2018. Arbejder videre på det (kontakter
måske den forælder som viste noget om dette – måske en miniforælder).
Køkken: Lederne kommer med oplæg til et nyt køkken.
Simon bestiller afkørsel af diverse ting fra haven, opsætning af ny lås i dørene og tilbud
på at få lagt nye fliser.
Økonomi: intet nyt.
Hjemmeside: Her mangler at kunne få lagt referater ind, samt at få mikro og mini
grenen til at bruge kalenderen (for forældrenes skyld). Emilia/Christian kunne spørge
Bjarke (senior) om han vil påtage sig denne opgave ved at give ham administrator
rettighed. Eventuelt afholde et kursus (Christian) for lederne i medlemssystemet.
Eventuelt: Simon have en bog med, om ”Hvordan får man nye ledere”. Kirsten havde
talt med Adrianne om at benytte Ørestadens Facebook til at hverve nye ledere
igennem. Vi har også mange kollegier rundt omkring os.

Emilie ønskede sig et førstehjælpskursus for lederne, kunne evt. foregå på en
lederweekend. Kirsten sagde, at hvis ledere/styrelsen deltog var der også mulighed for
at tage kursusleder hjem i Uglebo og gennemfører der her.
Christian ansøger om at få lagt fibernet ind til huset, medens der er gratis.
Der skal indkøbes en gave for ca. 250 kr. til Sidse (8 år i styrelsen). Håber at Christina vil
løbe med denne opgave.
Kirsten tilbød selv at være referent fremover.

