Referat fra styrelses/ledelses mødet d. 30/8 2020 i Uglebo kl. 1530 – 18,00.
Tilstede: Adrianne, Mathilde, Simon, Christian, Kirsten, Morten, Martin, Emilia, David, Louise, Katja og Anders.
Afbud: Kim og Berit og Anna (er på højskole)
1. Grenene rundt.
Mikroer. Her er man i dag 2 ledere + Anna som er på højskole året ud. Der er pt. 3 indmeldte + 2 nye børn. Kan
sagtens være flere. 2 som går i 0 klasse er på venteliste.
Minierne: Her er der 22 børn og 4-6 ledere (de 2 er unge piger som har deltaget i et møde som evt. ledere).
Det vil betyde en større koordinering blandt lederne – men godt for arbejdet i minigrenen. Man vil fylde grenen
op til højst 24 børn (6 børn i 4 patruljer). Har lavet et ½ års program. 1. torsdag i måneden er man altid ”ude af
huset” fx på Kalvebod fælled, ellers skal der tages mærker.
Troppen: Her er man 16 spejdere og 2 ledere. Der komme måske 1 ny spejder. Har også lagt program for de
kommende måneder.
Seniorerne: Det er ikke lykkedes at mødes endnu. De er 4 aktive seniorer. Mødet d. 28/10 er Uglebo udlånt, og
der kan IKKE afholdes seniormøde denne dag. Den evt. nye leder fra Belgien, kan man ikke komme i kontakt
med.
2. Hvordan styrker vi samarbejdet mellem styr /led?
Adrianne opdelte de 12 deltagere i 3 grupper, med 4 personer i hver gruppe. hver gruppe skulle debattere 2
emner: Godt samarbejde (det vigtigste, det lette og det svære) og Forventningerne til hinanden, opgaver osv.
Fx raftestativ.
Opsamlet resultat af gruppearbejdet (skrevet på tavler).

Disse ting skal der arbejdes videre på. Det blev dog besluttet at afholde en ny arbejdsdag d. 19/9 kl. 9,20.
Denne dag er der mikro/mini tur som starter fra Uglebo kl. 9,20. der udsendes speciel invitation ud (SMS) til
alle forældre med oplysning om hvilke arbejdsopgaver der skal udføres.
3. Løbende opgaver for styr/led efter arbejdsdag og generelt, herunder:
A. Opsamling af opgaver som ikke blev løst på arbejdsdagen.
Tagplader på terrasse (2 stk.)
Raftestativ bliver bygget af Mathildes far.
Montering af skyderigel på havelåge (er indkøbt)
Male skure
Male træværk på terrasse
Evt. opsætning af udendørs vask (Katja/Simon sørger for udskæring af plade)
Afslibning og maling af gamle haveborde
B. Materiale til “Startsamtale med nye styrelsesmedlemmer”(Kirsten)
Mathilde og Kirsten arbejder videre med korpsets materiale og lokalt indhold. Arbejdet skal være
godkendt i styrelsen inden næste grupperådsmøde, så det kan anvendes til nye styrelsesmedlemmer.
C. Udarbejdelse af “Spørgeskema til forældre”. Hvad kan vi som gruppe blive bedre til? Hvem vil være
med?
Man enedes om IKKE at udsende spørgeskema som først planlagt. Men i stedet for lægge mere info på
hjemmesiden. Der skal afholdes forældremøder i alle grene (ikke seniorer). Evt. møde for nye forældre.
Indholdet af begge slags møder aftales i ledergruppen.
D. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Grupperådsmøde/Tænkedag.
Adrianne, Mathilde, Martin og Christian arbejder videre med dette punkt. 1. møde bliver d. 15/9 kl.
18,45 hos Christian.
E. Årshjul, hvem fortsætter med den administrative del.
Aktivitets-, Hus og have- og det administrative årshjul skal sammenskrives, så det kan anvendes som
et redskab for både styrelse og ledelse. Kirsten og Christian udarbejder det.
4. Økonomi.
Regnskabet ser meget pænt ud. Der vil blive indført en ændring vedr. indmeldelsesgebyr. Christian vil
fremsende en faktura direkte til forældrene vedhæftet ”Velkommen i 1.Sundby” (er under
udarbejdelse). Ændringen træder i kraft 1. oktober 2020. Det betyder at lederne ikke skal varetage
denne opgave.
5. Eventuelt.
Simon og Emilia påtog sig opgaven med at indkøbe en gave til Christina som tak for de mange år hun
siddet i styrelsen. Christian vil søge DUF igen til Januar, da vi fik afslag som var begrundet med, at for
mange DDS grupper havde søgt penge.

