
 Dagsorden: 

 1.  Økonomi - Ole giver en orientering 
 2.  Indkøb af grej - status 
 3.  Instagram 
 4.  Trop/klanspejdere som minihjælpere 
 5.  Spejdernes Lejr - status 
 6.  Dato for næste bestyrelsesmøde 

 Referat: 
 Til stede: Saga, Røskva, Pink, Ole, Odin 

 1.  Økonomi 

 Ole giver en orientering. Rimelig mange har betalt til SL22, men der mangler stadig et par stykker. 
 En del ledere mangler at betale kontingent, men der er heldigivs lang tid til regnskabsåret er slut. 
 Pt har vi underskud pga betalt faktura til SL22 for tilmeldte - bliver udbalanceret når vi får de sidste 
 indbetalinger samt refusion for lejrpladsleje efter lejren. 

 2.  Indkøb af grej - status 
 Saga og Røskva har indkøbt telte og grej til gruppen på baggrund af ønsker og input fra lederne. Vi 
 har haft fokus på telte/grej der kan indkøbes reservedele til og som har flest af de ønsker som 
 lederne har haft. Vi har købt et stjernetelt, et samlingstelt med to “kabine” telte, to patruljetelte, en 
 brændeflækker, 15 liters gryde, paellapande, store vanddunke. Derudover køber vi en køleboks, 
 gaskomfur og muligvis mere sisal til lejren. 

 3.  Instagram 
 Vi talte sidst om, hvilke muligheder vi har for at rekruttere ledere. Saga har snakket med korpset 
 om, hvordan det fungerer ift. fototilladelser. Hvis der står nej på en fototilladelse, må der INTET 
 være af spejderen nogle steder - rettesnoren er, at man ikke må kunne genkende spejderen, hvis 
 man kender spejderen, uanset om det er et gruppebillede/situationsbilleder eller ej. Hvis billedet er 
 en del af ens egne spejderminder, må man gerne beholde dem privat, men ellers må lederne 
 faktisk ikke have billeder af spejderne på deres telefoner. 

 4.  Trop/klanspejdere som minihjælpere 
 Vi har snakket med mange rundt omkring i gruppen ift. at få rammen på plads. 
 Når man er klanspejder kan man blive leder for enten mini eller junior, men ikke for troppen, før der 
 er gået 4 år siden man var trop eller ikke har været under 18 år, mens man var i gruppen. 
 Hvis man er tropspejder kan man blive minihjælper. Det er vigtigt, at man er sikker på at spejderen 
 har det okay med at være begge steder og være sikker på at tropspejder bliver prioriteret højere 
 end at være minihjælper. Man er først og fremmest tropspejder - også på ture - og man er ikke 
 med på ledermøder. 

 Saga har skrevet et udkast til et brev, der sendes til de spejdere der har givet udtryk for, at de 
 gerne ville være minihjælpere. Ikke for at ekskludere de andre tropsspejdere, men for at være 
 sikker på at det egentlig kun er dem der rigtig gerne vil, der bliver spurgt. Brevet er todelt, hvor den 
 anden del er til forældre til spejderne. 

 Oplægget for at være minihjælper uden børneattest (det kan man ikke få, når man er under 15) er 
 at man ikke må være alene med spejderne i sårbare situationer eller have ansvar for spejderne. 



 Det er lederne i grenen der planlægger mødet og ikke minihjælperne. Det er obligatorisk at afholde 
 et opstartsmøde mellem lederne (som minimum grenlederen) og minihjælperen for at sætte 
 rammen for det fremtidige samarbejde. Det er ledernes ansvar, at minihjælperen ikke nedprioritrer 
 trops-aktiviteter til fordel for mini-aktiviteter. 
 Minihjælperen må gerne være med på en-dagsture, men kan først være med på overnatningsture, 
 når vedkommende aldersmæssigt kan være klanspejder. 

 5.  Spejdernes Lejr - status 
 Der er en del spejdere der ikke skal med, som vi skal have krævet penge ind for alligevel. Røskva 
 skriver med dem, der ikke har betalt for lejren endnu, men som er tilmeldt, at man ikke kan få 
 pengene refunderet og det er vigtigt at de bliver betalt, da gruppen har betalt for faktura. 

 6.  Dato for næste bestyrelsesmøde 
 19. september kl. 19-21. 


