
Referat af spejdermøde 

 30-08-2022 kl 20-21.30 – Rolandsgruppens spejderhytte.  

Til stede: Claus Egholm Juel, Pia Lund Hansen, Jan Charles Hansen, Eva Maria Sternkopf 

Lillebæk.  

Afbud: Stine Holmen, (Benita Louise Olesen) 

Referat fra sidst: godkendt. 

Referent: Eva, ordstyrer: ikke nødvendigt.  

 

Fra lederne: Det går som udgangspunkt godt, og Pia siger at børnene er søde.  

Vi skal have en gruppeleder. Pia melder sig med jubel. Dog skal der søges ved forbundet da man 

ikke må være i familie med et bestyrelsesmedlem. Jan skriver og spørger. 

Aktuelt 25 spejdermedlemmer. En del har meldt sig ud hen over sommeren, men der er også 

dukket nye op. 

Ledersituationen: den er langt fra tilfredsstillende. Der mangler ledere! Trop burde blive tilbidt at 

tage afsted på løb, men de kan ikke komme afsted da Pia skal arbejde med mere.. Asbjørn har 

meldt afbud 2 gange. Vi går i tænkeboks. Måske vi kan nævne det til spis-med-arrangement.  

Spis-med-arrangement: Claus står for et lille oplæg om fx spejdernes lejr. Mad: Pitabrød. Fra 17-

18.30 tirsdag den 20. sept. Jan Sender ud invitation ud. Jan køber kød og brød og dressing. Eva 

køber salat.  

Familiespejder: hver tredje uge, fra 10. september 9.30-12. 3-6 år. Verronica. Barnet er medlem. 

250 kr om året skal kontingentet være. Barnet skal være meldt ind af forsikringsmæssige årsager.  

Oprydningsdag: lørdag den 1.  oktober fra kl. 10. Eva sender en mail til bestyrelse og ledere, husk 

verronicamontserrat@gmail.com 

Økonomi: 23.000 på kontoen, hvilket er fint da der kommer kontingent snart. Der er brugt 47.000 til 

spejdernes lejr. 28.000 betalt af spejderne. Og så er der købt lidt nyt udstyr (til lejren, men noget 

der skulle bruges alligevel) så den faktiske udgift til lejr er omkring 10.000 kr, hvilket lyder 

fornuftigt.  

Kurser og lejr: Der er PLAN kursus med tilmeldingsfrist nu på torsdag. Pia overvejer om hun skal 

kontakte de tre drenge i trop’en.  

Lederne skal endelig melde sig til kurser. Udgiften dækkes af foreningen.   

Sommerlejr: Pia foreslår MUS-lejr. Forskellige lejre rundt omkring i landet. Fx 

Thurøbund/Svendborg. Til mikro og mini og junior (pinsen eller kristi himmelfartsferien typisk) 

Trop: måske de skulle en tur udenlands? Man kan søge penge hvis man skal besøge andre 

spejdere.  

God ide at nævne sommerens lejr på spis-med-arrangementet. 

 



Ekstraordinær bestyrelsesmøde 20. september. Godkendelse af gruppeleder, samt fastsættelse af 

dato for grupperådsmøde 2023. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 1. nov.   


