
Bestyrelsesmøde d. 23.01.2023, 

 

Dagsorden: 

• Planlægning af grupperådsmøde d. 26. februar 10-12 

Bestyrelsen (dem der kan) mødes kl. 9 og gør klar 

o Saga har købt tønder - Røskva sørger for fyld til tønder 

o Fastelavnsboller – Aja skriver til troppen, om de kan mødes ved Føtex og hente dem - Saga 

bestiller 

o Kaffe/the og mælk – Røskva køber.  

o Pink og Aja snakker med Gefion og Bifrost om de vil stå for afholdelse af tøndeslagning 

o Odin snakker med troppen om, at de også er med til hjælp og når de andre er færdige får 

de lov til, at slå katten af tønden. De bygger også tre-bukke til formålet.  

 

Selve mødet:  

o Dirigent og referent – Josefine stiller op som dirigent og Røskva som referent.  

o Bestyrelsen foreslår en mindre stigning af kontingent, men først med kraft fra 2. rate – med 

en stigning på 60 kr pr. halvår. Det betyder 1900 kr i alt for et helt år.  

o Valg til bestyrelsen –  

Leder til bestyrelsen - Saga genopstiller som leder i bestyrelsen.   

Formand – 2-årig periode (Josefine går af før tid, da hun har for mange jern i ilden og er 

nødt til at skrue ned) 

o Valg til divisionsrådsmøde (5 pladser) 

Odin, Aja, Pink, Ulfrun, Saga 

o Valg til korpsrådsmøde (4 pladser) 

Saga, Pink, Hugin og Røskva  

o Udviklingsplan 

Vi gennemgår og drøfter vores udviklingsplan. De punkter der fylder mest er, at vi gerne vil 

fokusere på ”Yggdrasil-identiteten” – vi aktivt kan arbejde med gruppens identitet på tværs 

af grenene og i gruppen i det hele taget – så vi føler at gruppen går forud for gruppen. 

Derudover fylder det også hvordan vi fastholder – overgange er svær især mini/junior og 

junior/trop – vi vil gerne arbejde med at styrke de overgange.  

Vi taler også om, hvorfor vi er til spejder og vi skal tydeliggøre hvorfor at vi er her – både 

spejdere og ledere. Hvad er det spejder kan gøre og særligt hvad er det Yggdrasil kan gøre?   

 

• Vi fastlægger også næste møde til d. 20. marts 2023 for den nye bestyrelse 

 

• Vækst på væggene 

o Odin orienterer om, at hen over julen, hvor han har gået hernede og renoveret, har lagt 

mærke til en form for vækst på væggene. Vi kan ikke umiddelbart vurdere hvilken vækst 

det er. Vores vurdering er, at det ikke kan være forårsaget af vores brug – der er altid lunt, 

fordi varmerør går igennem lokalet og varmer det op og vinduer kan ikke lukkes ordentligt 

til og sørger derfor for udluftning. Vi kan heller ikke se vækst på nogle af vores ting – det 

findes kun på ydervæggene.   

Odin vil kontakte udlejer og drøfte sagen med dem.  



OPFØLGNING: Odin har talt med udlejer og har efter besigtigelse med vedkommende slået 

fast, at der er tale om salpeterudtræk. Vi kan vælge at skrabe det af, eller lade det være. 

Det har kun kosmetiske konsekvenser 

 

• Drøftelse af kursist-tilskud til LokalPlan 

o Bestyrelsen vil gerne dække rejseomkostninger for Baloo på ca. 660 kr. 

 


