REFERAT FRA STYRELSESMØDE D 11. NOVEMBER 2019 I UGLEBO KL. 19.45
TILSTEDE: Berit, Emilia, Katja, Kim, Adriane, Simon, Christian OG Kirsten
AFBUD: Mathilde, Christina
NYT FRA GRUPPEN:
GRUPPELEDER: Berit fortalte At gruppeledelsen havde sagt ja, til at Kirsten kunne overtage noget af Berits
Opgaver. Kirsten fortalte at det drejede sig om opgaver som: Bladmodtager, Medlemsregistrering,
Indkaldelse til Styr- og ledermøder referat fra disse, Børneattester samt møder i divisionen. Er blevet
medlemsansvarlig i DDS ligesom Berit samt kommet på gruppeleder udsendelses liste i divisionen. Berit skal
videresende al post fra korpset.
Mikro: De har det fint, er 10 mikroer pt. Og alle kommer. Anna kommer ikke resten af året, og Ivan er ikke
aktiv pt. Har arbejdet med førstehjælpsmærket, hvor der har deltaget en læge (forældre) meget
spændende.
Mini: De er 21 minier pt. Der kommet 1 ny mini ind, da der evt. kunne komme en forældreleder med ind.
Forældremøder gik godt men forældrene var lidt passive.
Spejderne: Her er man 16-17 stykker. De kommer alle til møderne men ikke til ture. Der deltog 8 på natheik
(så kan man alt) – eller går det fint. Børn fr 5 klasse må ikke deltage i flere af korpsets aktiviteter mm. Der er
flere af de store som er holdt op, da de vil noget andet. Aldersspredningen for stor, det er et problem. Der
er lidt larm, da der er flest drenge.
Seniorerne: De er stadig 4, svingende mødedeltagelse. Er begyndt at lave flere længerevarende projekter
f.eks juletur. Katja spurgte om ikke lille Katja kunne rykke op som senior. Svaret var ja.
Juletur og madhold: Der er tilmeldt 46 deltagere.emnet er “I Disney tegn”.Nogle ledere tager afsted
tidligere fredag. Berit afgivet ordre hos den lokale købmand. Der betales med gruppens dankort. Christian
lægger kortet i Katjas postkasse. Der er pakket materiel og Katja køre med den nye trailer.
Nyt køkken: Katja fremlagde en plan og kom med det forslag, at spejdere og evt. seniorer satte et IKEA
køkken op i det nye år. Men at det blev indkøbt i 2019, da det var her pengene var bevilget. De små
spejdere kunne være med til at pakke ned. Alle synes at det lød som en spændende opgave.
Telte: Det er vigtigt at lederne bliver enige om modellen. Christian havde hørt fra Mikkel Vibe og Blushøj
spejderne at der faktisk var et godt telt i 55 grader Nord.

Nyt fra styrelsen.
Tilbagemelding på igangsatte opgaver:
Trailer: Den er færdig og leveret - meget, meget pæn. Den er ikke med bremse, ville veje 100 kg mere. Vi
skal have en trailerforsikering som tillæg til vores løsøreforsikring. Christian ordner dette + indkøber en lås
og ekstranøgle til Trailer og trailerlås. Trailerstik er indkøbt. ( Forsikring er tegnet).
Fliser: De er bestilt, og kommer hvis der ikke kommer for meget frost om ca. 3-4 uger siger Simon.
Lederhvervning: Kim har udarbejdet Flyers, To Go postkort kan lægges på bl.a.bibliotekerne. Der skal
optages mere til vores video på juleture. Men der vil ikke blive taget nogle portrætbilleder. Martin må

meget gerne sende billeder til Kim. Kirsten fortalte om et målrettet kommunikations oplæg, Kim spurgte
Christian om java skribt på hjemmesiden. Christian skal undersøge om man kan det. Der er ikke kommet
nogen tilbagemelding på opgaven “ beskrivelse af metode og værdier i grenarbejdet”. Vi skal overveje om
1.Sundby skal have en Facebook side.
Gitte Grubert (Design og Tryk) kan evt. trykke vores ting- Kim kontakter hende.
Havemøbler : Mathilde har nu bestilt 3 stk. nye haveborde/bænke. Ikke ansøgt DUF om dette, men hvis vi
skønner at vi har behov for flere, kan vi ansøge DUF om dette.

Nye tiltag
Grupperådsmødet d 27/2 2020.
Ønsker at alle lederne kan deltage i selve mødet, derfor må der skaffes reserve ledere til børnene. God ide
at spørge gamle leder fra gruppen. Kaja spørger Connie, Berit spørger Ivan Kirsten og
spørger Kit og Jesper, eller andre ledere fra divisionen, Christian skriver til andre grupper , 4-5 personer.
Tænkedag til slut. Husk at skal være enige i både styr og ledelsen, så vi undgår diskussioner blandt os selv.
Fremstilling af årshjul: Kim har en model som evt. kan anvendes. Vi enedes om at fremstille 2 årshjul. 1 For
Hytten/grunden som Kim og Simon står for, og 1 som planlægnings værktøj for lederne, som laves af
lederne.
Seniorleder. Emilia sagde ja til at stå som Seniorleder/postmodtager, da de ikke får info fra Division og
korps. (Er effektueret).
Divisionssommerlejr: Der afholdes fælleslejr på Egemosen (Ganløse) i uge 27. Deltagelse på lejren er meget
fleksibel. Der afholdes grendage (1 pr, Gren) Spejdernes lejr i 2022 vil blive afholdt på Hedeland.
Varme app`: Lederne kan få adgang via app, ved at ringe til Simon tlf. 61145950.Katja spurgte om det
gamle varmesystem stadig fungerede. Kan anvendes som vinteropvarmning.

Økonomi:
Som det ser ud nu har vi et overskud på 65.000 kr. så det er godt hvis vores fliser og et køkken kan
faktureres i år. 2 ledere skylder for lederkontingent.
Christian har oprettet boks på Mobil Pay specielt til indmeldesgebyr.nr.er 0315EU. Der er oprettet en
Info@1sundby.dk til hjemmeside og der den vi henviser til på traileren. Vi skal betale penge tilbage til
KKK.(efterfølge ser det ud til vi får lidt penge retur) Christian ønsker et budget lavet af grenene selv til
næste års budget.

Næste møde
Næste styrelsesmøde bliver d. 20. Januar 2020.

Eventuelt:
Vedrørende rengøring af hytten. Det blev besluttet at christian skulle.holde møde og indhente tilbud om
rengøring 1 gang om måneden, fra det samme firma som Thorolf benytter da de er meget tilfredse. Katja
kendte også er firma som også kan kontaktes.
Ref. Kirsten Eggert Jørgensen 26. November 2019

