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

Dato: 13-05-2020
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

Da vi har fået lidt lempeligere regler omkring afstand. Og vi mener med
nogle gode regler omkring hvordan vi skal opføre sig til spejder, vil vi
gerne begynde at starte op til spejder i den kommende uge.

Nyt fra DDS

Mikroerne: Starter ved Henrik, Henrik skriver en mail ud til mikroerne.
Minierne: Pia, skriver til Minierne, Starter tirsdag 19. maj
Junior: Pia, skriver til Juniorne, Starter tirsdag 19. maj
Trop: Starter op efter ugen efter, Starter torsdag 28. maj

Sommerlejr i Kr. Himmelfarts weekenden, er vi desværre nødt til at
aflyse. Vi har ikke haft mulighed for at melde tilbage, før nu da
spejdercentret først har meldt endeligt tilbage.

Stine: Skriver inde i Skalbjerg by Facebook side.

Indkøb af værnemidler:
Vi skal have indkøbt håndsprit (Pia køber ind)
Forbudt bånd (Det har vi)
Skite med retningslinjer (Jan laver nogle print)

Vi vil afholde møderne efter følgende regler:

Hej alle ved Højfyns Spejderne ”Rolands Gruppe”
Vi har en glædelig nyhed!
Vi starter spejdermøderne op igen.

Start for de forskellige grene:
- Mikroer starter tirsdag 19. maj (I starter hjemme ved Henrik, han
sender en mail ud til mikroerne)
- Minierne starter d. 19. Maj (Pia sender en mail ud til jer)
- Juniorne Starter d. 19. maj (Pia sender en mail ud til jer)
- Troppen starter først 28. maj (da Kr. Himmelfarts dag næste torsdag,
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Henrik sender mail ud til jer)

Retningslinjer:
For ALLE grene gælder følgende retningslinjer, udsendt af Det Danske
Spejderkorps:
-Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber,
hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer,
dette gælder hvis nogen i jeres husstande relaterede syntomer sygdom.
- Forældre skal aflevere og hente deres børn på P-pladsen.
-Alle skal være særligt opmærksomme på håndhygiejne – medbring
gerne håndsprit i lommen. Vi har også håndsprit på spejdergrunden.
-Host eller nys skal ske i albuen eller i et papirlommetørklæde
-Man skal holde en afstand på mindst 1 meter til andre personer. Dog
skal afstand være 2 meter ved fysisk aktivitet med høj puls, råb eller
fællessang
-Man må ikke samles flere end 10 personer.
- Det er ikke muligt at låne dolke, sangbøger, knobtov ol. i hytten, så
medbring jeres eget udstyr.
-Der er ingen adgang til hytten, så husk at gå på toilettet hjemmefra.
Møderne bliver helt sikkert lidt anderledes end det I er vant til, men det
skal nok blive sjovt alligevel
Vi glæder os RIGTIG meget til at se jer igen
P.S.: Kommer der nye retningslinjer vil vi tilpasse os disse, i takt med de
bliver indført.
Har i spørgsmål er i velkommen til at kontakte bestyrelsen eller lederne

Bestyrelsen

5. Eventuelt
Fremtidige møder
6.
11. Kage
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Tirsdag 2. juni, tirsdag 18. august
Stine tager kage med til næste møde 2. juni

