
Beslutningsreferat fra online bestyrelsesmøde d. 2/11 2020. 

Mødedeltagere: Christian, Simon, Adrianne, Mathilde, Kim, Berit, Emilia og Kirsten 

Afbud: Katja (havde indsendt tilbagemelding på dagsordenen) 

Evt. nye punkter til dagsordenen. Katjas indlæg til punkt 10 tages med under ”Løbende opgaver”. 

Grenene Rundt: Der er pt 6 mikroer. Der tages mærker. Berit deltog ikke i det sidste møde pga. Covid-19 

tilfælde i børnehaven. Hos minierne er der pt. 22 indmeldte børn. De skal på tur på søndag. Ellers går det 

godt. Spejderne har det også godt. Der er desværre et par stykker som er stoppet. De arbejder nu i sjak (3 

mand) og det ser ud til at give mere ro. Seniorerne vil gerne male toilettet. Det er ok, men i lyse farver.  

Emner som der skal arbejdes videre med fra Styr/led mødet:   

Hjemmeside. Input for at den kan blive bedre/nyhedsbreve. Christian har udsendt en SMS til alle 

forældre. Man var enig om at sende et ”Nyhedsbrev” ca. 1 gang i kvartalet eller når der er behov. 

Det skal også lægges på hjemmesiden. Christian vil gerne stå for det, men ønsker input fra alle.   

Generel forbedring af kommunikationen, internt og eksternt. Alle var enige om at styr/led mødet 

var en god begyndelse på et bedre samarbejde/kommunikation. Christian mente, at fremtiden nok 

var en lukket Facebook gruppe (kun den ene vej, til info). Vi bør fortælle forældrene om, at de 

kan få en mail, når der er opdateringer kalenderen på deres barns gren.  

Materiale til forældre, ledere og styrelse (introduktion). ”En velkomstskrivelse fra 1.Sundby” er nu 

færdig og sendt til alle spejdere/forældre og lægges på hjemmesiden uden tlf. nr.  Kirsten er ved at 

fremstillet et materiale som kan bruges til hjælp ved Ledersamtaler (afholdes med 4 ledere d. 

5/11)(blev efterfølgende flyttet til den 11/11). Mathilde og Kirsten ser på materiale til nye 

bestyrelsesmedlemmer inden næste møde. 

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen ”Et bedre grupperådsmøde”. Skal vi have en plan B på grund 

af covid-19? Arbejdsgruppen består af Christian, Adrianne, Mathilde, Martin og Kirsten. Mødet er 

fastsat til søndag d 28/2 2021 (efter mødet er Korsvejen Skoles festsal bookede). Ideen er, at alle 

beretninger er udsendt i forvejen. Vi starter med fælles kaffebord (forældre bager kage) Børnene 

med til den første del, hvor de vil demonstrere et lille indslag fra grenens beretning. Dette for at de 

er med i den demokratiske del. Derefter går børnene ud og slår ”Katten af Tønden” og forældrene 

går til regnskab, budget og valg. Har endnu ikke besluttet om der efterfølgende bliver afholdt fælles 

”Tænkedag”, ellers afvikles det i grenene. Vi venter med en plan B, og følger korpsets 

retningslinjer på det tidspunkt. Der skal først sendes materiale ud 3 uger før mødet. 

Hvordan arbejder vi videre med at styrke samarbejdet mellem styr/led? Bestyrelsen foreslår et 

nyt fysisk møde i forsommeren. Simon foreslog et 4 timers førstehjælpsundervisning og efterfulgt 

af fælles spisning. Lederne skal forhøres om den ide.  

Skal vi etablerer arbejdsteams med forældre for at løse forskellige opgaver. Foreløbig kan vi 

emner til at etablerer 2 teams. Kim vil gerne gå ned og slå græs og 1 forælder har meldt sig til 

snerydning. Christian og Kirsten vil indkøbe grej til sidstnævnte. Der skal agitere efter flere 

deltagere. 

Udviklingsplan for 2021-2024. Lederne kommer med den spejdermæssige del. Man enedes om at afholde 

et fælles møde (evt. zoommøde) efter ledermødet i januar 2021. Emner til en udviklingsplan kunne være: 



en juniorgren, flere på tur/weekend gennem mere indhold i indbydelserne, ikke for mange mål, flere til 

generalforsamlingen.  

Covid-19. Vi følger DDS reglerne som blev udsendt samme dag som vi afholdt mødet, og kan derfor godt 

afholde vores juletur lørdag d 14/11, dog med nogle begrænsninger/besvær. Rengøring af toilettet: der 

skal sprittes toilet og håndvask af efter hvert møde iflg. reglerne. Bestyrelsen mener, at seniorerne og 

troppen selv kunne gøre det. Hos minierne var de så mange ledere, at en leder på skift kunne ordne det. 

For mikroernes vedkommende, skal der laves en plan frem til februar, hvor vi beder forældrene hjælpe 

med dette (signalværdi). Christian og Kirsten sørger for handsker og spritklude som står på wc´et. 

Løbende driftsopgaver som styrelsen har i gang eller for fremtiden: Punktet udsat pga. det fremskredne 

tidspunkt.  

Rep. af havelåge, opskæring af gl. rafter udføres d. 14/11 af Simon, Christian og Kirsten. (er sket) 

Udekøkkenbord. 

Evt. opgaver som forskellige har talt om, og som evt. skal med i det/de kommende budgetter: 

nedskæring af hæk, rodfræsning og opgravning af rødder, maling af vindskede (bagtil), maling af 

terrasse træværk, fliser i carport, bredere flisegang, fliser under terrasse, maling af hus og 

plankeværker osv.  Katja har meddelt at de 2 store træer bør beskæres. 

Korpsrådsmødet. Dette afholdes som et videomøde pga. covid-19. Adrianne og Emilia ønsker ikke at 

deltage, så Kirsten og Christian repræsenterer gruppen med stemmeret. 

Årshjul (medsendt). Skal vi have besluttet at indskrive en vedligeholdelsesplan for hus og have? Punktet 

blev udsat pga. tidsnød. 

Økonomi: 

Regnskab, Christian orienterede om status for regnskabet – vi får ikke så stort et underskud som 

budgetteret. 

Budget 2021: Udsat pga. tidsnød. 

Eventuelt: Der er nu etableret en ny spejdergruppe i Ørestaden, navnet er Kalvebod spejderne. Skal 

julemanden komme på juleturen, svaret var ja tak.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18/1 2021.   

 

 


