Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde ved Højfyns Spejderne ”ROLANDS
GRUPPE”
Deltagere: Henrik Vanggaard. Pia Lund Hansen. Stine Holmen. Jan Charles Hansen,

Evt. Afbud sendes til formanden hurtigst muligt på 21866862.
DAGSORDEN:

Dato: 06-10- 2020
Sted: Spejderhytten
Kl.: 20:15-21:00

1.

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Jan, Referent: Jan

2.

Godkendelse/bemærkning til
sidste referat

Sidste referat: er fra mødet 1. juni.
Skovdam hytten er bestilt: Fra 4-6. december
Referat fra 1. juni godkendt.

3.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

4.

Nyt fra ledergruppen

Troppen er i gang med at tage et mærke som hedder det kolde
gys. Det foregår udenfor, der skal indgå kulde og vand, i tre
elementer.
De er også i gang med Sheltermærke, shelter hver måned i en ny
shelter.
De vil også forsøge sig med 50 km. Mærke.
Vi har været på at ryste sammen tur, hvor troppen var på kanotur,
hvor vi blandt andet havde besøg af Politiet, god oplevelse.
Junior: Der er i gang med kort og kompas, samt koder.
De har lige fået deres Hiker mærke, hvor de gik 12 km med
oppakning, med overnatning på spejdergrunden.
Minier: Har tage 10 km mærke, lavet huler, de blev dog vandaleret.
Mikro: Det går fint, de er glade.
Vi skal lave kokoskopper, vi kunne virkelig godt bruge en til at hjælpe
med mikroerne. Forældre hjælp, kunne være en god løsning.

5.

COVID-19

Status: Vi må være op til 50 personer.
Vi skal huske at holde afstand, og være udenfor så vidt muligt.
Sker der ændringer følger vi dette.
Efterårskurserne er aflyst.
Lederkurset som Pia skulle have været på, blev også aflyst.

6.

Arrangementer i fremtid

Juletur: 4-6 december
Vi har ikke flere arrangementer PT, også pga. Corona.

7.

Hvordan går det i Bestyrelsen

Er der noget vi kan forbedre?
Arbejdsopgaver i bestyrelsen?
Mark vil gerne arrangere en oprydning session, med bestyrelsen
omkring oprydning i depot rummet.
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8.

Grupperådsmøde

Hvornår? Torsdag 4 februar kl. 19.00
Hvem er på valg?
Kasserer: Jan Charles Hansen, 2 år
Forældre rep. Stine Holmen, 2 år (Modtager genvalg)
Ung i Bestyrelsen: Kristian Lund Hansen, 2 år (Modtager ikke
genvalg)
Suppleanter for 1 år

9.

Status på Tilmeld spejder og leder
og medhjælper

Hvor mange spejder er der:
Medlemmer: Mikro: 4, Mini: 8, Junior: 4, Trop: 11, Ledere: 5 Total:
32 medlemmer.
Hvor mange leder og medhjælper er der: 4 Ledere
mangler vi nogle ledere? Ja det gør vi, vi vil meget gerne have nye
ledere og hjælpere.
Vi vil Agitere på Facebook i Skalbjerg by, Vissenbjerg og Gruppens
egen facebookside.
Action: Stine laver et godt indslag-

10.

Økonomi

Budget:
Noget som skal indkøbes?
Vi skal have nye træsave
Samlingstelt, skal vi se på om det er noget vi skal kikke på?
Hvilken type skulle det evt. være?
Action: Lederne ser på om de kan finde en model.
Status: Konto: 27.000 kr. + 11.115 (Kontingent) 38.115 på kontoen.
Vi har fået 2402,00 kr. ekstra fra regnskabet 2019 tilbage.
Vi skal dog forvente vi skal betale en del tilbage næste år, da vi ikke
har været på divisionstur eller sommerlejr.

11. Næste møde, dato og tid
12. Eventuel

Tirsdag 19. januar kl. 20.30
Julekalender salg: Spejdernes julekalender vil ikke længere være
tilgængelig, da overskuddet ikke var stort nok. Vi er blevet tilbudt at
sælge andre julekalendere. Som eksempelvis Børnsvilkår /
Børnetelefonen https://stoetforeningen.dk/lotteri/boerns-vilkaarjulekalender/?ct=t(MC_DDSK171819_02092020)

Næste møde: Christian tager kage med
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