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

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

Dato: 27/04-2021
Sted: Microsoft teams (virtuelt) Kl.: 20:00

1.

Valg af ordstyrer og referent

Christian er ordstyrer, Jan er referant.

2.

Godkendelse/bemærkning til
sidste referat

Ingen bemærkninger

3.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

4.

hvordan gik Grupperådsmøde
2021

Henrik: Generelt gik det fint, en skam der ikke var flere med til møde.

(Generalforsamling)

Stine: Nu ved vi der ikke kommer flere når det afholdes online, når vi
holder det normalt.
Ide: Kunne vi lave et visuelt møde, hvor de enkelte grene fortæller hvad
der er sket.

5.

Nyt fra Ledergruppen

Henrik: Vi har undersøgt, om vi kan komme på lejr i henhold til Corona.
Men det kan vi godt
Henrik er ved at undersøge om troppen vil på sommerlejr i uge 26 på
Forlev spejder center.
Sommerlejr Mikro, Mini, Junior: i Pinse weekenden 21-23 maj
(Mikroerne er der fra 22-23)
Trop: Har ryddet platformen væk ved Henrik. Næste projekt er en
karrusel på spejdergrunden, lad os se om den bliver lige så populær
som sidst vi havde en på grunden.
Mikroerne: Skattejæger mærke er netop afsluttet. Der er nok at se til,
med 7 mikroer, til en leder. Pia, og Henrik kan give en hånd af og til.

6.

arrangementer i fremtiden

SovUde dag 8 maj: Vi er 7 tilmeldte, vi skal helst være 20 -25 personer.
Stine rykker en gang på Facebook.
Ideer: WOOP, Kniv bevis, Bygge i Rafter,
Familiespejderdag: Vi afventer lidt omkring familiespejd, også fordi vi
har 7 mikroer i øjeblikket.
Idé: Kunne vi lave spejder for en dag, en outdoor dag.
Far dag: Med en overnatning i Shelter eller lignende.

7.

kurser

Gratis kurser online: Prøve at tage internetkursus, eller find et kursus.
Bestyrelsen opfordrer til at tage kurser.
Hvem skal på Ledelseskursus 1:

8.

Årshjul

Eventuel
9.
10. Næste møde

Det er en rigtig god ide med at lave årshjul, dette skal gøres sammen
under hyggelige forhold evt.
Der indkøbes en ny græsslåmaskine
Planlægningsdag 4. maj (Hvis der er nok tilmeldte til Sov ude dag.
Tirsdag 1.juni kl. 20.00 Årshjuls udarbejdelse og socialt samvær.

Hvem tager kage med

18-01-2019

Christian

