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

Dato: 01-06-2020
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.

Nyt fra ledergruppen

Henrik: Troppen er startet op det går sin gang.
Pia: Mini Mikro: Det går godt med Corona reglerne, de kan godt forstå
reglerne, med at være adskilt. Dog kan det være lidt svært ikke at bruge
hytten.
Det tyder på alle er mødt op til spejder igen.

5.

Status på genåbningen

Det går fint og vi regner med det fortsætter på samme måde indtil
sommerferien.

6.

Arrangementer i fremtiden

Juletur: fredag 4. december til søndag 6. december
Action: Jan bestiller hytten.
Sommerlejr Troppen: Henrik undersøger stadig om der er mulighed for
at komme på sommerlejr, på Forlev.
Action: Vender tilbage om det er muligt.

Gruppens 60 år´s fødselsdag: lørdag 22. august, Gruppen giver
pattegris med tilbehør.
Action:
Stine skriver om juleturen og Gruppens fødselsdag.
Christian: Finder ud af noget med en gris.
Arbejdsgruppen: Stine, Pia, Henrik Møde: 16-06-2020 efter spejder.
Ryste sammen tur for troppen: 28 – 30 august

7.

Hvordan går det i bestyrelsen

Er der noget vi kan forbedre
Arbejdsopgaver i bestyrelsen.
Det blev besluttet vi skal prøve at lave et årshjul med bestyrelsens
aktiviteter og planlægning.

8.

Økonomi

Vi er ved at tilbagebetale til deltagerne som skulle have været med Kr.
Himmelfart weekenden:
To har doneret de 550,00 kr. til gruppen. Jeg mangler stadig at høre fra
2 personer. Jeg har sendt en rykker.
Konto saldo 01-06-2020: 36.505 kr. Hvilket er OK, vi har ingen
kontingentrestancer, og vi regner med at sende kontingent
opkrævninger ud efter sommerferien som normalt.

02-06-2020

Medlemmer:
Mikro: 4, Mini:12, Junior: 4, Trop: 10, Ledere: 5
Total: 34 medlemmer.
Sidste møde inden ferien: 23 juni og 25 juni
Første efter sommerferien: 18. august tirsdag, torsdag 20. august

Ved næste møde i august: skal vi til at tænke på budget, om der er
noget specielt der indkøbes.

9. Evt.
10. Fremtidige møder
11. Kage

02-06-2020

tirsdag 18. august
Mark tager kage med til næste møde 18. juni.

