Indkaldelse til bestyrelses møde d. 13.01.21 kl. 19.00-.21.00 .
Ændret dagsorden pga. virtuelt møde.

1. Spørgsmål til sidste møde.
Der var ingen spørgsmål til og omkring sidste møde
2. Budget kriterier, nye. Vedlægges indkaldelsen. (er sendt ud)
Der er ikke lavet et store om i budgettet.
Hvis man skal på udlandsture, skal bestyrelsen involveres inden, så der kan
fastsættes en pris.
Gratis for spejdere ved deltagelse af kurser mm.
Transport-egenbetaling for spejdere
Faste priser på gaver
Nyt punkt- Drømme
3. Budget 2012, vedlægges. (er sendt ud)
Der er lavet et budget der går i balance.
Janus har ikke haft mulighed for at læse budgettet, så det skrives at det er med
forbehold for ændringer, da flere ikke har haft mulighed for at gennemlæse
budgettet endnu.
Egentlig er der ikke lavet det helt store om i budgettet.
Ellers ingen kommentare til budgettet.
4. Fremtidige arrangementer.
Tine-bevæg dig for livet
Gå maraton med indsamling af penge pr km der bliver gået.

Generalforsamling planlagt til d. 24.02.21, er det realistisk.

Skal afholdes senest d. 15.04.21.
Evt lave det udenfor som lejrbåls generalforsamling. Mødet holdes den 22
Marts kl 17 med varm kakao og kaffe. Evt med corona poser som take away.
Loppemarked, 10.04.21.
Vi holder den åben og ser hvordan tingene kommer til at gå. Evt rykke det hen
til Juni..
Sct. Hans.
Vi prøver at gøre det samme som med loppemarked, ser tiden an og ser
hvordan det udvikler sig.
5. Ønsker til hvad der skal med i beretningen fra formanden.
Helt sikkert noget med hjemmespejd og Mariannes store arbejde.
Afviklingen af sommerlejr. At det lykkedes.
Juletræs salg lykkedes også rigtig godt.
6. Sommerlejr.
Det store spørgsmål. Hvad skal vi, hvad skal vi ikke.
Evt en slags tour de chambre, besøge de andre spejderhuse i området
Eller tage på en anden lejr et andet sted i landet.
Anette siger der er en ekstra gulerod til sommerens lejr.
7. Evt.
Karen kan ikke se sig selv som være den der skal stå med ansvaret for
familiespejd.
Familiespejd udsættes indtil det er muligt at gennemføre det igen, i forhold til
alle de restrektioner der er i øjeblikket.
Rigtig godt juletræssalg i December.
8. Næste møde.
Onsdag den 10 Marts, umiddelbart viretuelt kl 19.
9. Godkendelse af referat.

