
Bestyrelsesmøde d. 28. oktober 2021

Til stede: Camilla Degn-Peteresen (Røskva), Ole Rasmussen, Mie Bøgelund

Punkt Referat

Fastsættelse af
dato for næste
møde

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 31. januar 2022, hvor vi også skal drøfte
grupperådsmøde og skrive under på regnskab, så det er vigtigt at
bestyrelsen møder op fysisk, for at gøre Oles arbejde så nemt som muligt.

Ledersituation og
opdatering fra
gruppeledere

Lige nu er ledersituationen ok - dvs at vi lige kan holde det kørende.
I minigrenen er Sagitta lige gået fra, da hun har født i starten af oktober. Det
betyder at de lige nu er Sleipner, Frigg og Jord som aktive ledere.
I juniorgrenen er der lige nu Sif, Rønn, Pink og Hugin som aktive. Sif er
presset på job og derfor ikke så aktiv. Pink starter på højskole til januar og et
halvt år frem og Rønn får også travlt i det nye år med en flytning (bliver dog i
KBH og i gruppen). Så til vinter/foråret blive de udfordret.
I troppen er der lige nu Bestla, Odin og Thor som aktive ledere. Thor tager
desværre tilbage til Tyskland til sommer og forlader derfor gruppen. Derfor vil
grenen være ret sårbar til sommer.
Vi har derfor brug for flere ledere og Saga og Røskva er gået i gang med
noget aktivt lederhvervning.

På mødet blev det aftalt at Mie og Josefine gerne må komme med input til,
hvad der skulle stå på en plakat/flyer der ville fange ledere, som er “voksne”.
Vi er en forholdsvist ungt ledergruppe og ville have godt af “ældre” kræfter
der måske også er mere mødestabile.

Opdatering fra
Ole

Tilskud fra kommunen er stadig indenfor rammen af, hvad der giver mening
ift. at skulle have en revisor til at gennemgå regnskab. Vi klarer den.
OBS på, om foreningen skal fornyes ift. Erhvervsstyrelsen. Røskva vil følge
op med Saga om hun måske skulle være blevet kontaktet og ellers prøver vi
Lasse (tidligere formand).
Vi drøftede regnskabet generelt og det ser fint ud. Dog er der i år penge til
indkøb af ladcykel. Vi drøftede men blev enige om, at så længe hytten og
vores ting generelt ikke bliver passet godt på, vil vi ikke indkøbe ladcykel pt.
Røskva drøfter det med Saga og evt. resten af ledergruppen om deres
tanker.

Ture inden
Spejdernes Lejr
2022

Pt er der planlagt juletur og forårstur som gruppeture. Ellers er der ikke
overblik over hvilke ture grenene tager på selv. Umiddelbart er der ikke søgt
tilskud fra gruppen ift. ekstraordinær lederbetaling.

Spejdernes Lejr er ikke så aktivt endnu. Bestla og Røskva er vores
ansvarlige og vil i løbet af januar/februar lave forhåndstilmelding for at se
hvor mange der kan deltage. Der er en nyhed på hjemmesiden om lejren og
den er i kalenderen. I det nye år vil vi også få afdækket om vi kan komme
afsted med den mængde ledere, der nu kan være med.

Forberedelse af
gruppen til en
klan

Pink vil gerne være primus motor på at få startet en klan hos os. Dog er de
fleste der vil starte den op på efterskole i år. Da det er Pink der er den
drivende udskyder vi punktet til næste gang.

Bestyrelsens
arbejde

Udskydt til næste møde, hvor Røskva vil have udkast med til rollefordeling -
sådan at det også kan være køreklar til grupperådsmøde.

Evt. Kun hyggesnak til evt.


