
Referat fra Bestyrelsesmøder online D. 18/1-2021 kl. 19,00. 
Til stede; Adrianne, Simon, Mathilde kl. 19,45, Christian, Kim, Berith, Katja, Emilia og Kirsten 
 

Prioritering af dagsordenen og evt. nye punkter. Ingen ændringer. 
 
Grupperådsmøde (Generalforsamling) d 28/2 2021: 

Skal vi udsætte den? Afholdes senest 15/4. Blev udsat til d, 11/4 2021 kl. 14 på Korsvejen Skole 
(som efterfølgende er om booket til den nye dato). 
Årsberetninger: Skal være fremsendt til Christian senest d. 1/3 2021 
Udviklingsplan: Mathilde, Christian og Kirsten kommer med et forslag til næste møde. Ledelsen 
kommer med den spejderrelaterede del. 
Regnskab: Er lavet færdigt, endnu ikke revideret. Christian har ansøgt DUF om 15.000 kr. til 
letvægtstelte.  
Budget: Der er afsat 10.000 kr. til vedligeholdelse (hus og have) og 5.000 kr. til alm. 
Vedligeholdelse. Tilbagebetaling til Københavns Kommune på 5.000 -15.000 kr. pga. mindre 
hytteleje (Corona).  
Planlægning af selve mødet - Hvem? Den arbejdsgruppe som kom med ideoplæg. Det er Mathilde, 
Martin, Adrianne, Christian og Kirsten. Christian laver Doodle om mødedato. 
Datoplanlægning for ovenstående og et nyt Styrelsesmøde inden grupperådsmødet. Næste 
styrelsesmøde bliver d. 15/3. Hvis onlinemøde kl. 19,00 fysisk møde kl. 19,45. 
 

Grenene rundt: 
Ledermøde referater til bestyrelsen: Det er OK – med der kan være tilfælde hvor punkter undlades 
og ikke refereres pga. fx. Navne. 
Mikro: Ingen møder siden november. Rigtig god tur på Kongelundsfortet som erstatning for 
juleturen. Alle hyggede sig og spejderne synes det var super med at kunne spise pølser ad libitum. 
Rart med julemanden og så fik de deres halsedisse. 
Mini: Intet nyt her. Holdt et meget spændende møde med afrikansk trommedans før jul. 
Senior: Mødes ca. hver 2 uge. Har lagt planer for maling af toilettet. 
Troppen: Har lavet noget hjemmespejd, hvor nogen deltog. Tilbagemelding fra Adrianne om, at det 
var der taget godt imod hjemme hos hende. 
 
Berith spurgte om vi har haft udmeldinger pga. Corona`en.  Christian svarede nej. 
Kirsten meddelte, at hvis vi skal kunne oprette en juniorgren efter sommerferien, krævede det at vi 
kan mønstre 1 person med juniorerfaring, og også gerne hjælpere til både mikro- og minigrenene 
da vi ikke er sikre på at Cathrine og Freja fortsætter efter sommerferien (færdiguddannede). 
Kirsten er villig til at hjælpe med sin viden om juniorarbejde. Det er aftalt, at minigrenen forhører 
sig iblandt de potentielle juniorforældre og Chatrine sætter opslag op på sit kollegium. Adrianne 
tilbød at forhøre sig i sit netværk. 
  

 
Hvordan styrker vi samarbejdet mellem styr /led? Ny styr/leder dag. Indhold? Hvornår? 

Ledergruppen vil gerne have en ny dag med styrelsen, men det skal være efter sommerferien. Man 
enedes om d. 4/9. Førstehjælp er ok sm emne. Berit spørger sin bror og de kan hjælpe. Røde Kors 
og Falck er også muligheder (Christian har spurgt DDS og vores Falck aftale kunne dække sådan er 
arrangement. Svaret var nej). Hvis vi laver det som et kursus, kan vi evt. søge KK.  



Løbende opgaver for styr/led i flg. årshjulet mm: 
Januar: Afsluttende årsregnskab, Indkaldelse til Grupperådsmøde.  
Februar: Rengøring (1. onsdag), Afholdelse af Grupperådsmøde. 
Nye opgaver: 
Udarbejdelse af Driftsplan for hus og have: Simon og Christian arbejder på forslag. 
Nedskæring af hække: Skal udføres af professionelle. 
Beskæring af de 2 store træer: Skal udføres af professionelle. 
Fliser i carport: Vi har 6-8 store flise, nok til at lægge 2 spor under traileren. Kan være en 
arbejdsdags opgave. Arbejdsdag 30/5 2021. 
Udekøkken: Simon og Katja laver bordet når det er blevet forår. 

 
Eventuelt: 

                       Juleturen bliver d, 26-28/11 til Harebo som er booket. 

                       Christian vil deltage i seminar om afholdelse af online grupperådsmøder.   


