Referat: Deltagere i bestyrelsesmøde ved Højfyns Spejderne ”ROLANDS GRUPPE”
Deltagere: Henrik Vanggaard. Pia Lund Hansen. Stine Holmen. Jan Charles Hansen,
Christian Elstrup, Benita Olsen
DAGSORDEN:

Dato: 29-04-2020
Sted: Spejderhytten, Kl.: 19.00-21.00

1.

Valg af ordstyrer og referent

Refererant: Jan
Ordstyrerer Christian

2.

Godkendelse/bemærkning til
sidste referat

Godkendt

3.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

4.

Coronavirus

Nyt fra DDS
Plan for genåbning af gruppen:

Nyt fra DDS

Der var enighed om vi skal afvente med udmeldingerne fra regeringen
10 maj, om der kommer væsentlige ændringer, i forhold til foreninger.
Bestyrelsen var enige om, vi gerne vil have at alle spejderne kunne
starte samtidig, da det at være spejder har meget med fællesskab at
gøre. Kan også være svært, hvis de enkelte grene skal skilles ad.
Sommerlejr: Vi har endnu ikke fået at vide om sommerlejren bliver til
noget. Men vi regner med at få en udmelding fra lejerledelsen efter 10.
maj.
Stine skriver lidt på facebooksiden. Hvad status er her og nu. Jan sender
link fra DDS omkring COVID19
Kontingent: Vi regner med at bibeholde kontingentet, men når vi er i
gang igen. Vil vi lave et arrangement og lidt festivitas, hvor gruppen er
vært.
Bestyrelsen tales ved igen efter udmeldingen 10 maj.

5.
6.

Nyt fra ledergruppen:

-

Arrangementer i fremtiden

Sommerfesten i Skalbjerg er aflyst
Sov Ude dag: aflyst
Sommerlejr, Mikro, Mini, Junior: afventer
Sommerlejr trop: Er usikkert om det bliver afholdt-

7.

Arbejde på dagen:

Arbejdsdagen som var planlagt, er også aflyst grundet COVID19. Dog
blev det aftalt at bestyrelsen vil tage noget opgaver alene eller sammen
to og to.
Pia opretter en lukket gruppe på Facebook til bestyrelsen
Arbejdes opgaver (kan tilpasses)
Skur færdiggøres (males)
Grunden generelt, Oprydning og trimning
Grave kabel ned fra bål hytte til hytte
Tømme tagrender

8. Eventuelt
10. Fremtidige møder
11. Kage

29-04-2020

Tirsdag 2. juni, tirsdag 18. august
Stine tager kage med til næste møde 2. juni

