
1. Sundby`s Styrelsesmøde mandag d.20/1 2020 kl.19,45 i Uglebo 

Tilstede: Adrianne, Mathilde, Simon, Christina M, Berith, Christian og Kirsten 

Afbud: Katja, Kim og Emilia 

Dagsorden: 

1. Evt. nye punkter til dagsordenen 

2. Grupperådsmøde d.27/2 

3. Økonomi/årsregnskab 

4. Opgaver som skulle løses jf. sidste styrelsesreferat 

5. Tilbagemelding fra korpsrådsmødet 

6. Nyt fra gruppen 

7. Nyt fra styrelsen 

8. Eventuelt 

Nye punkter: 

Tilbagemelding til DUF vedr. trailer, behandles under punkt 7 nyt fra styrelsen. 

Ønske om en hjertestarter, behandles under punkt 3 Økonomi. 

Grupperådsmøde: 

Mødet følger det samme koncept som de tidligere år – dog med den forskel, at alle 

ledere er velkomne til selve grupperådsmødet. Mødet starter kl. 18,30 på 

Gerbrandskolen, men styrelsen mødes kl. 18. Mødet slutter senest kl. 20. Simon er 

ordstyrer, Mathilde skriver referat. Styrelsesformand og afdelingsledere skal 

aflægge beretning på møder, men den skal afleveres skriftlig/elektronisk til 

Mathilde. Christian sender indbydelse/dagsorden ud senest 3 uger før mødet og 

regnskab ud senest 1 uge før mødet. Han skal også medsende seddel om 

spejdermøde i den uge. 

På valg er: Christian, Adrianne, Kim, Christina M og Emilia (skal undersøges). 

Genopstilling: Vi ved ikke om Kim ønsker at genopstille, men de andre vil gerne. 

Deltagelse i Korpsrådet: Adrianne og Emilia vil gerne fortsætte som 

repræsentanter. 

Imens der afholdes møde, skal spejderne på løb. Connie og Ivan har lovet at komme 

og være poster, og Kirsten skal spørge Kit og Jesper om de kan assistere som 

poster. Kl. 19,30 samles vi i gymnastiksalen til fælles Tænkedag arrangement. 



Økonomi: Der er 11.000 kr. i overskud på årsregnskabet, budgetterede med et 

underskud på -57.000 kr., men det kan forklares (billigere køkken og Fliser som først 

bliver lagt om ca 4 uger). Derfor skal budget 2020 rettes til 50.000 kr. på posten 

ekstraordinær vedligeholdelse. Fremover Skal de på visse aktivitetskonti sættes 

arts koder/dimension på for at få et bedre regnskab. Derfor skal lederne fortælle 

Christian når der oprettes nye tilmeldinger i medlemssystemet. 

Ønsket om en hjertestarter. Vi har gennem Hjerteforeningen fået et tilbud hvor 

spejdere, familier/forældre skal være aktive og bemande 15 ruter på 

indsamlingsdagen (ca. 2 timer), og som belønning for gruppen opsat en hjertestarter 

med alt betalt. Styrelsen vil lægge det op på grupperådsmødet om vi skal indgå i 

sådan et samarbejde. Christian sørger for det son et ”indkommende forslag” til 

mødet. 

Opgaver som skulle løses jf. sidste styrelsesreferat: 

Køkken: Katjs har indkøbt køkkenmoduler med 40% rabat, som er betalt på 2019 

regnskabet. Køkkenet bliver etableret i marts måned, når Katjas ben har det lidt 

bedre. 

Telte: Lederne vil på deres næste møde forsøge at afklare hvilken telttype man 

ønsker sig. 

Fliser: Simon kunne fortælle at fliserne ville blive lagt om ca. 4 uger (2020 budget). 

Lederhvervning: Ingen tilbagemelding fra Kim. 

Borde/bænke til haven: Mathilde har sørget for at der er leveret 3 sæt og de er fine. 

Årshjul: Simon og Kim arbejder videre med årshjul for styrelsen (skal nok også 

indeholde styrelses aktiviteter), og Kirsten har indsamlet alle data til et grenenes 

aktivitets årshjul – mangler kun at sætte det ind i selve årshjulet. 

Trailer: Christian har ordnede forsikring, købt lås men mangler at få lavet kopi af 

nøgle til traileren. 

Rengøring: Christian har kontaktet firma – men ingen tilbagemelding endnu. Rykker 

for det. 

Raftestativ: Lederne skal komme med en tegning på et vandret raftestativ. Vi kan 

evt. søge DUF til dette. Der skal indkøbes nye rafter, men Christian vil spørge i 

Divisionen om der er andre som skal have rafter (for at billiggøre det). 



Grenaktiviteter: Christian har sat beløb på disse poster, selvom lederne var blevet 

bedt om det. 

Tilbagemelding fra Korpsrådsmødet: Adrianes tilbagemelding er, at det var 

fantastisk at være med som en ud af 1050 deltagere. De vigtigste punkter var valg til 

Spejderchefer og korpsledelse. Temaet var ”Vi skal skabe modige børn og unge”. En 

udviklingsplan for DDS som skal implementeres i grupperne. Kursus fredag aften, 

inspirations baser for lørdagens mange punkter til dagsordenen. Kirsten og Adriane 

deltog også i et VIP arrangement for styrelsesmedlemmer og gruppeledere, som 

omhandlede inspiration til styrelsesarbejde. Der blev etableret en Face book gruppe 

og ønsket om at mødes i løbet af foråret med erfaringsudveksling.    

Christian oplyste lige et par datoer hvor styrelsesmedlemmer er velkommen: 

Divisionens inspirationsdag d. 14/3 der kommer indbydelse til styrelserne, 

Regamamøde d 11/5 emnet er fastholdelse af ledere/ nye styrelsesmedlemmer (1 -1 

1/2 time). D 6-7/6 afholdes der på ”Ungdomsøen” et arrangement for gruppeleder 

mm. 

Nyt fra gruppen: 

Det går godt. Minierne har mister 4-5 børn efter jul, men bliver udfyldt af børn fra 

ventelisten. Berith har modtager 3 nye Mikroer. Anna kommer tilbage til februar. 

David (15 års som engelsk spejder som arbejder i Danmark og bor på 

Sundbyvestervej) deltager i møderne mandag og torsdag – prøver hvad der passer 

ham bedst. 

Nyt fra styrelsen: 

Fondsansøgninger til telte, 2 borde mere og raftestativ + rafter (Simon) 

Afslutning på igangværende opgaver. 

Simon vil skrive tak ti DUF for trailer med billede. 

Måske genindfører Støttegruppe medlemmer i 1.Sundby. 

Eventuelt: Intet 

Ref. Kirsten Eggert Jørgensen 

   


