Bestyrelsesmøde torsdag d.11.6.2020
Tilstede: Marianne, Jonas. Andreas, Christian, Tommy, Anette, Kirsten, Anders, Karen, Claus og Tine
Afbud: Janus, Nina, Lilian
1. Godkendt referat fra 21.1.2020
2. Præsentation bordet rundt
Forventninger;
-at der arbejdes efter vores nye visioner; godt spejderarbejde med modige børn og unge, sørge for vores
ledere
-at forældre bliver brugt, til rent praktisk, uddeleger opgaverne
-brug os også på lejrene
-rart og vigtigt at forældre tager kontakt til forældre
-gøre en forskel der hvor mine børn er
-hvordan får vi vores visioner til at lykkedes???
-husk forældrenes ressourcer; hvad kan de hjælpe med/byde ind med
Obs på at tilmelde sig DDS nyhedsbrev på deres hjemmeside dds.dk
Nye medlemmer har fået et link om at være ny i bestyrelsen
3. Sekretær; Claus skriver fremover
Evt. næstformand snakker vi videre om næste gang
4. Økonomiudvalg; Kirsten/Lilian(kasser), Anette, Tine og Anders
5. Spejderi i en corona-tid
Fedt at spejderne var de første der meldte ud at det klare vi da bare.
Hjemmespejd var en klar succes (32 deltog)
Hvordan får vi forældrene til at deltage i spejderlivet i hverdagens møder. Spørg dem. Gør brug af os!
Deltage i klassearrangementer ude ved spejdernes klasser.
Der er kommet 5 nye spejdere under coronatiden, både nye og ”gamle” spejdere er startet op.
FamilieSpejd; Claus, Karen, Marianne og Tine aftaler nærmere og vi starter op i aug/sept
Vi afprøver fra august-december en gang om måneden.
Ledersituation; mest udfordring ved juniorgrenen da Peter og Jonas ikke helt ved hvad de skal fremover,
men vi håber de bliver begge to. Janus er klar på at træde mere til.
Evt. nytænkning til møderne flere ledere som kan deles om opgaverne så man ikke Skal være der hver gang.
6. Huset; Janus vil gerne være suppleant til husets bestyrelse

7. Bredeådal (Lillian og Tommy er vores repræsentanter)
8. Evaluering af grupperådsmødet d.23.2.2020
God ide med fastelavn evt. børn og forældre deltager sammen og slår katten af tønden sammen. Evt. på en
mandag. Mens der holdes møde kan der leges med spejderne.
9. Loppemarked d.20.6 kl.10-14 vi sætter op torsdag kl.9 Opslag på facebook omkring hjælp til opsætning
og nedlukning
Ingen Sct. Hans i år, der vil dog komme et opslag om at der sendes et billede/video af ens egen Sct.Hans og
evt. lave en lille heks.
Sommerlejr; Vi må nu godt ligge i telt uden afstand
Cykel Rally udsat til næste forår
Gruppetur d.12-13.9.2020
Gennerhytten er nedlagt og deres materiale er fordelt mellem grupperne i divisionen (Glenn og Henning
henter tingene vi har fået)
Lederweekend aftalt i sommerferien
Divisionsrådsmøde d.13.8.2020
10. Ønske om at deltage i Klan og lederevent d.26-27.9 Vi siger Tak
11. Vi får et gratis bagestål fra Genvirk
Vi er medlem af Danmarkssamfundet, og er blevet spurgt om vi vil give et tilskud. Vi betaler kontingent.
12. Evt.
Der skal laves ny indgangsportal for at forhindre at der køres ind på græsplænerne
Marieskolens SFO har været og hentet det som vi har kasseret under oprydning
Hjemmespejd har på landsplan givet stort overskud: Det er givet til Læger Uden Grænser
Tårnet skal sikkerhedstjekkes og derfor er stigen taget midlertidigt ned
13. Næste møde; Torsdag d.20.8. kl.19-21
14. Godkendt referat

