
Bestyrelsesmøde mandag 7. november 2022 i spejderhytten kl 20-22.  

Tilstede: Jan Charles Hansen, Claus Egholm Juel, Pia Lund Hansen, Eva Lillebæk.  

Referat: Eva tjekker hvor referatet er fra det korte møde. Nu sendt til Jan.  

Ordstyrer: ingen valgt, det går fint uden.  

Godkendelse af dagsorden: godkendt, men nogle enkelte ekstra punkter til evt.  

Nyt fra ledergruppen: det er lige presset nok da Pia har mange kasketter og har generelt travlt med 

planlægning osv. Vi genovervejer at sammenlægge med Aarupspejderne. Især til trop’en. Det vil 

der være store fordele i for både børn og voksne. Formanden inviterer bestyrelsen fra 

Aarupspejderne her til hytten mandag den 5. december kl 19. Vi holder et planlægningsmøde 29. 

november kl 20.   

Økonomi: der er 35.000 på kontoen: 3 familiespejder, 7 mikroer, 2 minier, 16 junior, 3 trop. Ingen 

julekalender-salg. (der bliver slået gratis græs      ) 

Juletur: Jakob og Henrik laver mad. Måske Årupspejderne bliver inviteret til fredag… 

Fra 10 lørdag. Tropen fra kl 18 fredag. Der mangler hænder. Claus og Eva skal gerne komme og 

hjælpe til med poster 11-16. Claus slår ”engagerede forældre” op på Facebook i håb om at finde 

nogen til posterne.  

Samtykkeerklæring: Jan vil gerne at vi fremover kun kan melde ind elektronisk. Her skal man 

automatisk udfylde om der må tages billeder og deles helbredsoplysninger. Det er en god ide! . 

Forslag blev vedtaget af bestyrelsen. Og vil blive implementeret fra dags dato. 

 

Engagerede forældre: det er en supergod ide. Det skal blot altid følges af en konkret 

arbejdsopgave vi gerne vil have forældrene til at byde ind på.  

 

Kompetenceudviling: Assens kommune udbyder at man kan søge en pulje til lederudvikling inden 

for foreningslivet. Pia foreslår PLAN…der er ansøgningsfrist her 15. november og 15. april. Pia og 

Jan ser nærmere på det!  

 

Fremtidige møder:  

Bestyrelsesmøde 17. januar 2023 kl 20.  

Grupperådsmøde (generalforsamling): 21. februar 2023. 18.30-20. 

 

Evt.:  

CCMR har spurgt om de må låne vores grund til en post. Et større spejderløb! 20.-21.-22. januar 

for trop’en. God ide at dukke op og se hvad det drejer sig om.  

Der kan søges penge til renoveringer…men det er til bygninger som spejdergrupperne ejer. Vi kan 

prøve at spørge om de giver til renovering af overdækket område.  

Sommerlejr: det er lige nu umuligt at sende alle grupper afsted på sommerlejr pga for få ledere. 

Thurøbund: junior/trop typisk tors-søn.  


